
Felles foreldreansvar - seksjonsmøte

Referenten, landsdommer Svend Danielsen, Danmark: Jeg er glad for, at vi har
et familieretligt emne på dagsordenen også på dette nordiske juristmøde.
Forældremyndighed, synes jeg, er et velvalgt emne for udveksling af synspunk-
ter. Det er den familieretlige disciplin, der har været genstand for de fleste lov-
givningsinitiativer og for den største medieomtale i det seneste årti.

Først vil jeg afgrænse dagens emne. Vi skal tale forældremyndighed, foræl-
dreansvar. Vi skal knapt snakke om samvær. Vi skal tale lovgivningsmodeller og
reaktionsmuligheder. Tvistbehandlingen skal vi ikke snakke om. Det var emnet
for et meget vellykket seminar på det nordiske juristmøde i Reykjavik for 9 år
siden. Vi skal ikke tale om rådgivning, mægling, samarbejdsaftaler, selv om dette
er meget vigtigt for at undgå konflikter på forældremyndighedsområdet. Vi skal
heller ikke tale om barnets retsstilling, når en forældremyndighedsaftale indgås,
eller en tvist skal afgøres. Vi skal altså ikke debattere barnets retssikkerhed, med-
bestemmelse og selvbestemmelse. Konfliktløsning og barneret i denne snævre
forstand er i øvrigt glimrende emner for kommende nordiske juristmøder.

Det politiske miljø i de nordiske lande i dag er sådan, at når den ene lovæn-
dring er gennemført, presses der på for at gennemføre den næste. Processen er
næsten kontinuerlig. Det er karakteristisk, at da man i Norge havde gennemført
lovændringer i 1997, nedsatte man straks et nyt udvalg, barnefordelingsproces-
udvalget, som afgav betænkning i november sidste år, og man gav samboudval-
get til opgave at se på ugifte forældre. Skulle man føje noget til litteraturlisten,
kan det være den betænkning, som jeg modtog i mandags, Samboere og samfun-
net, NOU 1999: 25. På samme måde er det i Sverige. Lige så snart man havde
gennemført lovændringerne i 1998, lavede man et direktiv til en ny undersøgelse
om ugifte forældre. Med disse bemærkninger kan man illustrere emnets vigtig-
hed og praktiske betydning. Det viser også, hvilken interesse politikere og offent-
ligheden har for emnet, og måske også at der er nogle grupper, der dygtigt pres-
ser på for at få lavet reformer. Det betyder tillige, at lovgivere ikke når at få erfa-
ringer med de netop gennemførte lovgivningsmodeller, før der skal begyndes at
arbejde med den næste.

En sidste indledende bemærkning er, at det måske nok ikke havde hjulpet så
meget, at loven havde virket i nogen tid. Det er meget begrænset, hvad vi ved om,
hvad der foregår i praksis. Der indsamles meget få tal i de nordiske lande. Det er
meget begrænset, i hvilket omfang praksis bliver analyseret, og hvor mange
psykologiske og sociologiske undersøgelser vi har. Jeg har i mit oplæg efterlyst
finske og norske erfaringer med de lovregler, de har haft i snart mange år. Jeg
kunne godt tænke mig at vide, hvor mange af de sager, nordmændene kalder bar-
nefordelingssager, der vedrører bopælen. Jeg ville gerne vide, hvor praktisk det
er, at domstolene påtvinger fælles forældreansvar. Jeg ville gerne høre, hvilke
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situationer det skete i, og med hvilke præmisser. Jeg henviser til de spørgsmål,
jeg har stillet op sidst i min rapport.

Fælles forældremyndighed efter samlivsbrud har de sidste snes år været kendt
i de nordiske lande som en aftalemæssig succes. Der nævnes så høje tal som
90 % i nogle af landene. Der er for mig ingen tvivl om, at det er en god ting for
børnene, hvis forældrene kan enes om et sådant fælleskab og kan få det til at fun-
gere i det daglige. Navnlig i Norge har man også prøvet at analysere, hvordan
beslutningsprocessen er, hvis man har aftalt fælles forældreansvar. Hvad skal de
være enige om? Hvad kan bopælsforælderen afgøre alene? Hvilke opgaver og
områder kan man overlade til den, der har samvær med barnet?

Jeg har lyst til at nævne en ny bog. En dansk psykolog og journalist, der hed-
der Helene Flendt, har skrevet en bog, der hedder (Fælles) forældremyndighed i
praksis. Betegnende nok sætter hun ordet «fælles» i parentes. Hendes konklu-
sioner er tankevækkende. Hun slår fast, at hendes og andres undersøgelser har
vist, at samarbejdet eller konfliktniveauet er uafhængigt af forældremyndigheds-
typen. Kun omkring 1/4 af alle skilte par er i stand til at leve op til de idealfore-
stillinger, vi har om fælles forældremyndighed. Hvis målet er at nedbringe kon-
flikter mellem forældrene til gavn for barnet, er fælles forældremyndighed ikke
løsningen. Hvis målet er at fasttømre et princip om to biologiske forældres lige-
ret til barnet, er det mere uigennemskueligt, om dette er opnået. Tallene kunne
tyde på det. Hun nævner videre, at rettighedssynspunkter på længere sigt kan
være en spændetrøje. Det kan gøre det unødig svært for forældrene at få et selv-
stændigt liv, f.eks. med en ny partner og dennes børn, eller at tage et nyt job i en
anden by. Endelig konstaterer Helene Flendt, at disse rettighedsprincipper ikke
har noget med barnet at gøre. Det er en ligeret for forældrene, som barnet måske
ikke trives med. Hvis udgangspunktet er barnets bedste, kan man ikke nøjes med
at se på rettigheder og biologi.

I Danmark har vi indtil i dag fastholdt grundsætningen om enighed i videre
omfang, end man har det i de andre nordiske lande, bortset fra Island. Vi har ikke,
som man nu har fået det i Sverige, mulighed for at træffe en bopælsafgørelse,
medens man bevarer den fælles forældremyndighed, og vi har ikke nogen mulig-
hed for at påtvinge fællesskabet. Det hensigtsmæssige i den gamle finsk-norske
model og den nye svenske er et af emnerne, jeg håber, vi kan diskutere i dag. Jeg
tror nemlig, at vi i Danmark inden længe får et pres, også begrundet i nordisk
retsenhed, på at indføre det, der nu er gældende ret i tre af landene. Jeg kan godt
acceptere, at det måske ikke er hensigtsmæssigt, at man har et retskrav på at
bringe fællesskabet til ophør. En ganske ubegrundet ophævelse bør nok ikke imø-
dekommes. Jeg har læst norske og svenske motiver med andre eksempler på, at
man kan påtvinge fællesskabet. Man kan godt komme noget i tvivl om, hvorvidt
det er bedst for barnet, at der skal være et myndighedsbestemt samarbejde, der
måske ofte kan give anledning til konflikter, eller som hindrer den ene forælder
i at skabe sig en ny og en anden tilværelse.
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Det nyeste skud på stammen er deleordninger. Det drøftes, om offentlige myn-
digheder skal kunne bestemme, at barnet skal bo nogenlunde lige meget hos for-
ældrene. En uge her, en uge hist. Sådanne ordninger eksisterer i dag på frivillig
basis, men formentlig ikke særlig hyppigt. De børnesagkyndige, der har udtalt sig
om deleordninger, opstiller en række forudsætninger for, at deleordninger kan
fungere. På denne baggrund har det overrasket mig noget, at når man læser de
svenske motivudtalelser i det seneste lovforslag, så åbnes der - og jeg har talt
dem - med 15 ord op for en tvungen deleordning. Altså en deleordning, som
domstolene bestemmer. Det er nok mindre bemærkelsesværdigt, at det norske
barnefordelingsprocesudvalg gik imod, men det er værd at notere sig, at der var
et mindretal på 2, formanden og professor Peter Lødrup, som har skrevet meget
om emnet. Jeg mener ikke, at tvungne deleordninger er en god idé.

De ugifte forældres retsstilling er endnu et problem, vi skal diskutere. I dag er
der ikke automatisk fælles forældremyndighed uden vielsesattest, bortset fra
Island. Der er bred enighed i Danmark, Norge og Sverige om, at kan man udskil-
le de samboende ugifte forældre, så burde de have fælles forældremyndighed.
Det er det, der er problemet. Hvornår bor man sammen, og hvornår gør man det
ikke? I denne forbindelse må man erindre sig nogle ord fra en dansk betænkning:
«Uden faderskab, ingen forældremyndighed.» Man skal altså også have løst
faderskabsproblemet. Det skal jo ske på en eller anden måde i alle landene. I et
dansk forslag, som formentlig snart bliver til et lovforslag, er der tanker om, at
man skal kunne afgive en samboerklæring, som man kan få registreret. Den skal
så have automatiske retsvirkninger, både for faderskabet og for forældremyndig-
heden. Det norske samboudvalg er på linie hermed. Svenskerne har lavet et
«utredningsdirektiv», som går videre, og som opstiller nogle modeller for, at
ugifte fædre altid skal have del i forældremyndigheden, og så skal man kunne
bringe det til ophør på en eller anden måde.

Skal jeg komme med et fremtidsperspektiv, så er det nok, at forældreomsorg
med pligter og visse rettigheder, det er noget, alle forældre har, med mindre de
frakendes af domstolene, enten under en civil sag, f.eks. med et besøgsforbud,
eller ved offentlige sociale myndigheders indgriben. De vigtige myndighedsaf-
gørelser angår, hvor barnet skal have sit faste tilholdssted, og hvilken kontakt det
skal have med den anden forælder. Så må man lovregulere, hvilke beslutninger
bopælsforælderen kan træffe alene, og hvad der kan overlades til samværsforæl-
deren. Denne udvikling er allerede begyndt i Norge med en opstilling af lov-
regler om, hvilke beslutninger samboforælderen kan træffe. Dette kan måske føl-
ges op. Jeg ville gerne studere den engelske Children's Act. Jeg har en fornem-
melse af, at man kunne hente noget derovre.

Som nordisk interesseret kan jeg godt blive lidt deprimeret over, at vi på dette
centrale område har haft så lidt samarbejde, som vi har haft i de sidste årtier, og
at vi har fået så forskellige regler. Jeg kan bekræfte det vigtige i et nordisk sam-
arbejde. Vi har fortsat meget at lære af hinanden. Jeg har haft stort udbytte af at
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læse betænkninger og samlede fremstillinger om emnet fra de andre lande. Jeg
håber, at der i fremtiden bliver større mulighed for nordiske drøftelser, når der
skal tages reforminitiativer, når overvejelser om ændringer pågår, og inden poli-
tiske beslutninger træffes. Vi bør også indhente praktiske erfaringer og lære af
hinanden.

Jeg håber, at debatten i dag vil bidrage til en større forståelse af, hvad der rører
sig i de nordiske lande på forældremyndighedsområdet.

Korreferenten, advokat Hrefna Fridriksdóttir, Island: Baggrunden for reglerne
om fælles forældremyndighed kan ses at være moderne lighedsidealer, med til-
hørende ændringer i traditionelle kønsrollemønstre.

Vi må være opmærksomme på, hvad det kan eller skal betyde at være foræl-
dre, at have forældremyndighed, og hvordan denne betydning må ændres i tidens
løb. Jeg vil mene, at begrebet fælles forældremyndighed kan siges at have adskil-
lige elementer, men som hovedsagelig falder i to grupper: de formelle elementer
og de sociale elementer. Med de formelle elementer menes, at man har de klare
retsvirkninger, som følger af fælles forældremyndighed, især for den, som ikke
har barnet boende hos sig. Det kan nævnes, at den, der far forældremyndigheden,
hvis den ene af forældrene dør, har klar ret til aktindsigt, dvs. ret til adgang til
dokumenter og oplysninger om barnet. Den har medbestemmelsesret, hvis
offentlige myndigheder træffer beslutning om barnets forhold, f.eks. socialfor-
valtningen, og så beslutningsadgang, i det mindste i nogle klare tilfælde, f.eks.
når det gælder flytning udenlands. Sociale elementer sætter aktuelt samarbejde
mellem forældrene i søgelyset, og man fremhæver, at samarbejde og enighed om
barnets personlige forhold er nødvendige forudsætninger for, at fælles forældre-
myndighed kan fungere. Argumenter for reglerne om fælles forældremyndighed
er for det første, at barnet har ret til at have begge forældre aktivt med i sit liv, og
for det annet at det er meget lettere for den, som ikke har barnet boende hos sig.
Ved denne stærkere stilling går samlivsophævelse lettere, og der er en forhånds-
formodning om, at tilfredse forældre er til barnets bedste.

På baggrund af det sidste argument kan man ikke se bort fra, at både de for-
melle og sociale elementer er vigtige for forældre, der ønsker at have fælles for-
ældremyndighed, og man behøver at afveje, hvordan dette skal påvirke valg af
tvisteløsningsmuligheder og spørgsmålet om adgang til at påtvinge fælles foræl-
dremyndighed. Det kan være betydningsfuldt for den ene af forældrene at have
og bevare den formelle ret, som følger af forældremyndigheden, selv om aktiv
deltagelse i barnets opdragelse vil være svært. Jeg vil gøre gældende, at enighed
og samarbejde derfor ikke altid er nødvendige forudsætninger for fælles foræl-
dremyndighed.

Når man så ser nærmere på spørgsmålene, som lægges op til diskussion, er det
først min mening, at samboende ugifte forældre bør omfattes af en regel om auto-
matisk fælles forældremyndighed. Dette vil være i overensstemmelse med FN-
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konventionen om børns rettigheder, artikel 2, som skal sikre alle børn lige stilling
uanset forældrenes forhold. Spørgsmålet om afgrænsning af samboende forældre
er måske ikke så svært, for jeg tror, det kan løses i hver enkelt tvist. Spørgsmålet
dukker op, når der er opstået sådanne konflikter mellem forældrene, at der findes
behov for en formel beslutning, og beslutningsmyndighedernes første opgave vil
så være at fastsætte, hvorvidt et samboforhold er til stede. Automatisk fortsæt-
telse af forældremyndighed efter separation eller skilsmisse øger sandsynlighe-
den for udskydelse af konflikter med tilsvarende usikkerhed og tvivl i mellemti-
den. Både forældrenes og barnets situation ændres drastisk ved samlivsophæ-
velse, og det er værdifuldt at prøve at overveje og klargøre alle de problemer og
spørgsmål, som utvivlsomt er til stede på dette tidspunkt. Jeg mener, at der er
grund til at tro, at skilsmissebørns stilling er svagere end mange andre børns, og
de har i ret mange tilfælde selv et behov for støtte, selv om man måske ikke kan
se, at forældrene er traditionelt uegnede. Der er ofte dybtgående negativitet og
konflikter imellem forældrene i mange år efter samlivsophævelse, og det er kun
i nogle af disse tilfælde, hvor forældrene tager initiativ til formelle tvisteløsning-
er. En enkel skilsmisseproces er ikke så vigtig som et forsøg på at nå frem til en
reel enighed og forståelse. Før man tænker på formelle tvisteløsninger som alter-
nativ, tror jeg, det er meget interessant og vigtigt at se lidt nærmere på mulighe-
den for at undgå konflikterne.

Med hensyn til formålet med fælles forældremyndighed må de grundlæg-
gende synspunkter være oplysning, vejledning og rådgivning. Rationaliseringen
lægger stor vægt på sådanne synspunkter. Den ofte langvarige uenighed, og også
stigningen i antallet af brudte forældremyndighedsaftaler, viser i realiteten, at
behandlingen af aktuelle konflikter ofte udskydes. Forhåndsformodningen er, at
den aftale, forældrene kan nå til enighed om, også er til barnets bedste. Denne
forhåndsformodning kræver aktuel enighed. Jeg mener, at aftaler om fælles for-
ældremyndighed i forbindelse med samlivsophævelse eller separation eller skils-
misse altid skal godkendes. Der bør være kontrol med, at aftalerne er til barnets
bedste.

Samlivsophævelse ligner ofte en magtkamp med forøget fare for trusler eller
andet pres og fortsættelse aflangvarig undertrykkelse eller vold. Det må antages,
at gerningsmanden i voldsprægede forhold derefter kræver fælles forældremyn-
dighed og på denne måde far mulighed for at beholde sin magt. Med faktisk eller
aktiv godkendelse menes, at forældre i alle tilfælde skal undergå rådgivning,
foretaget ikke bare af en jurist men også en børnesagkyndig, hvor blandt andet
mulige konfliktsituationer påpeges. Godkendelse, tror jeg, skulle være afhængig
af en nærmere udformning af aftaler med hensyn til bopæl og samvær, og der
burde være mulighed for midlertidig godkendelse, med endelig beslutning f.eks.
efter 6 måneder eller 1 år, hvor forældre og eventuelt børn igen skal mødes med
en børnesagkyndig. Det er også et spørgsmål, om der ikke skal være adgang til
at indgå betinget aftale om forældremyndighed, f.eks. tidsbegrænsede. Lidt radi-
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kalt men meget interessant er også muligheden for, at alle aftaler og sager om for-
ældremyndighed, bopæl og samvær automatisk skulle revideres regelmæssigt.

Dette fører nødvendigvis hen til muligheden for alternative konfliktløsninger
generelt. Jeg tror, vi må vurdere, hvorvidt beslutningsmyndigheder skal have
mere fleksibilitet og andre muligheder end i dag. Vi må se nærmere på mægling
eller mediationsprogrammet, og jeg må anbefale obligatorisk mediation inden for
domstolene i børnesager, herunder sager, hvor forældre ønsker at bringe den fæl-
les forældremyndighed til ophør. Adgang til disse programmer skulle også kunne
tilbydes forældre, før en sag er anlagt. Formålet med mediation i forholdet mel-
lem forældre, er ikke kun konkret konfliktløsning men også, at den kan gøre par-
terne bedre i stand til selv at løse konflikter, når de opstår. Der skal findes frem
til en løsning, som er tilfredsstillende og nyttig for forældrene og selvfølgelig for
barnets totale interesse. Mediation skulle kunne foretages både af en jurist og en
børnesagkyndig eller socialrådgiver. Det er også et spørgsmål om mulighed for
midlertidige eller tidsbegrænsede beslutninger, hvor i mellemtiden forældre er
skikkede til at deltage i aktive praktiske forligsbehandlinger eller andet terapeu-
tisk arbejde, og forældrene og/eller barnet far særlig støtte. Både for sådanne
almindelige vurderinger bør der være adgang til at løse konflikter under beva-
relsen af fælles forældremyndighed. Ligesom anført foran, kan det være vigtigt
for barn og forældre, at fælles forældremyndighed ikke ophører, kun fordi foræl-
drene ikke er helt enige om alle forhold. Jeg anfører, at tvisteløsningstilbudene
bør varieres mest muligt, og det er ønskværdigt, at domstolene eller andre beslut-
ningsmyndigheder har mangesidede muligheder for helhedsløsninger i konkrete
sager.

Spørgsmålet om, hvad de offentlige myndigheder skal administrere på dette
område, er ikke et enkelt spørgsmål. Det bør anerkendes, at næsten alle beslut-
ninger på området i og for sig påvirker og styrer forældrenes og barnets person-
lige forhold samt tilknytninger i fremtiden, og ingen formel afgørelse kan utvivl-
somt løse alle potentielle konflikter. Det bør også fremhæves, at på forældrean-
svarsområdet er det altid uundgåeligt, at en formel beslutning presser noget igen-
nem mod den ene af forældrenes ønske. En dom om, hvem af forældrene der skal
have forældremyndigheden alene, medfører automatisk en afgørelse mod den
enes vilje, og gennemtvinger forældrene til at samarbejde på en anden måde end
før. En dom om fælles forældremyndighed mod den enes vilje er derfor måske
ikke så stærkt præget aftvang frem for en anden slags bedømmelse. Specielt ikke
hvis man lægger vægt på den formelle side af at bevare myndigheden hos den af
forældrene, som ikke har barnet boende hos sig.

Jeg foreslår følgende udformning, og har i baggrunden det anførte om alter-
native konfliktløsninger: Myndighederne kan kun bestemme fælles forældre-
myndighed, når det har været aftalt i en periode på forhånd, og den ene af foræl-
drene anmoder om at få bragt fællesskabet til ophør, medens den anden ønsker
det bevaret. En dom om ophør af fællesskabet eller om fælles forældremyndig-
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hed mod den enes vilje skal generelt ikke være afsagt, før man har prøvet at løse
konflikterne ved at. træffe afgørelse om bopæl eller samvær. En dom om fælles
forældremyndighed mod den enes vilje skal generelt være midlertidig, og en
endelig dom skal være afsagt efter en slags prøvetid. Forældrene skal tilbydes
myndighedernes bistand til løsning af andre tvister end samvær og bopæl, for
nemlig på denne måde at kunne inddrage den modstræbende forælder til obliga-
torisk mediation indfor en domstol. Hvis dette ikke fører til et resultat, så skal der
være en mulighed til stede for at bedømme fortsat, midlertidigt fællesskab, f.eks.
med bestemte vilkår om terapi eller tilsyn, og hvis dette ikke virker, så kan slut-
resultatet kun være en dom om ophør af den fælles forældremyndighed, ikke en
dom om aktuelle afgørelser vedrørende barnets daglige liv.

Til sidst er der så spørgsmålet om deleordninger. Indtil for kort tid siden tror
jeg, at der var en almen grund til, at børn har behov for den stabilitet, der ligger
i at have et hjem som fast punkt i tilværelsen. Selv om den forøgede vægt læg-
ges på barnets hyppige og gode kontakt til begge forældre, har jeg en anelse om,
at fordelingsret mellem forældrene er den grundlæggende motivation for dele-
ordninger. Her er det ikke kun frygt for uenighed mellem forældrene, der står på
spil, men det aktuelle hensyn til barnets bedste, dvs. selv om forældrene er gan-
ske fornuftige, kan stadige skift mellem forældrenes bopæl være ganske belas-
tende for barnet. Jeg tror, at deleordninger kun fungerer for et mindretal af børn
og med et krav om aktiv godkendelse af aftaler om deleordninger, og f.eks. regel-
mæssig revision skulle kunne mindske faren for skadelig udvikling. Men med
hensyn til det anførte om barnets interesser, er det min mening, at man skal gå
meget forsigtigt til værks. I det mindste burde der kun være mulighed for en
tvungen deleordning, når det er et spørgsmål om, at den frivillige deleordning
ikke kan fortsætte på grund af modstand fra den ene af forældrene.

Som jeg sagde i begyndelsen, håber jeg, at mine synspunkter lægger noget til
diskussionen her i dag. Jeg anerkender gerne, at nogle af de fremførte synspunk-
ter kan virke lidt provokerende og præget af ideen om offentlig omsorg. Jeg er
bevidst om, at vi ikke ser alvorlige formelle tvister, bortset fra i et mindretal af
sager om forældremyndighed. Det er dog min mening, at med tilstrækkelig flek-
sibilitet behøver processen ikke at virke for tung for forældrene og børnene, og
at gevinsten af det hele måske er større end ulemperne.

Rättschef Göran Lambertz, Sverige: Jag har i Justitiedepartementet varit med om
lagstiftning om vårdnad, boende och umgänge, bland annat om den senaste refor-
men som Svend Danielsen har refererat till, och jag tänkte säga några ord som
anknyter till det, och så försöka svara på några av hans frågor. Om jag får börja
med frågan om påtvingad gemensam vårdnad, så är det ju så som ni har förstått,
att vi i Sverige har infört en reglering från den 1 oktober 1998, som innebär att
domstolen kan besluta om gemensam vårdnad trots att den ena föräldern inte vill
ha det. Och det var ju en av frågorna i referatet: Bör det vara på det sättet som



322 Seksjonsmøte

det är nu i Norge, Sverige och Finland, men ännu inte i Danmark och Island?
Man kan, för att forenkla det litet grand, säga att vi i Sverige införde den här möj-
ligheten i huvudsak därför att lagstiftaren tyckte att det skall alltid finnas en möj-
lighet att göra på det sätt som är bäst för barnet. Och i praxis hade det visat sig
tidigare att det fanns fall där man skulle ha velat döma till gemensam vårdnad
men det gick inte därför att den ene föräldern motsatte sig, och i regel var det då
mamman som motsatte sig det. Vår lagändring riktar in sig framför allt på de fall
där det har varit ett motstånd som inte har varit befogat mot gemensam vårdnad.

Sen har vi fatt i Sverige en väldig debatt efter att vi genomfört lagändringen,
och även innan den trädde i kraft. Den har riktat in sig väldigt mycket på våld-
samma tvister, med män som har varit våldsamma mot sin kvinna och/eller sina
barn, och många har menat att med den här nyregleringen kommer man att få en
massa fall då gemensam vårdnad kommer att innebära svårigheter därför att det
kommer att bli en massa tvister inom ramen för den gemensamma vårdnaden
som medför problem, och som faktiskt inte är till barnets bästa. Då har vi som
stått bakom lagförslaget försökt svara att det är inte alls meningen att det skall
vara gemensam vårdnad i sådana fall, utan det är ju hela tiden så att man skall
fatta beslut med utgångspunkt från vad som är bäst för barnet. Det är barnets
bästa som skall vara avgörande, och när det är djupa konflikter, våldsamheter och
så, är det nästan aldrig bäst för barnet att det blir gemensam vårdnad. På frågan
om man bör ha den här möjligheten, tycker nog dom flesta från svensk sida att
man bör ha den, även om en förälder är emot. Men jag måste hålla med Hrefna
Fridriksdóttir om att den omständigheten att den ena föräldern absolut inte vill,
är en omständighet som man måste ta med i beräkningen när man ändå tvingar
på gemensam vårdnad, därför att det gör att förutsättningarna är mindre bra. Så
redan den omständigheten att den ena är emot talar emot gemensam vårdnad.

Jag skall så komma in på det att vi införde en möjlighet till delordning, som
referenten har kritiserat oss för i sitt papper. Det är det enda som vi har fått rik-
tig kritik för, och jag kan väl säga att på den punkten var det så i lagstiftnings-
ärendet att vi kom på så småningom att den där frågan kunde dyka upp, och
borde man då tillåta delordning eller inte? Ja, det borde man väl göra med hän-
syn till att det ibland kan vara till barnets bästa, och så skrev vi att det bör gå.
Ungefär så var det.

Delordning - i Sverige kallar vi det för växelvis boende - är som Svend
Danielsen sa, att barnet bor ungefär lika mycket hos mamma som hos pappa, och
vår inställning till att man skall kunna besluta om växelvis boende även mot den
ena förälderns vilja, är ju en konsekvens av att vi tycker att man alltid skall kunna
besluta i enlighet med vad som är bäst för barnet. Och ibland kommer det att vara
på det sättet att pappa vill ha växelvis boende, mamma vill inte ha växelvis
boende, och barnet vill ha växelvis boende. All psykologisk expertis säger att det
då oftast är bäst för barnet med växelvis boende. Då bör man ha den möjlighe-
ten. Svårare än så är det inte.
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Sen är det naturligtvis så att växelvis boende är en oerhört vansklig sak i prak-
tiken. Jag gör det här väldigt mycket till juridik och teknik när jag förklarar hur
vi har tänkt, men jag inser mycket väl att det är väldigt svårt för många. För
många barn är det absolut olämpligt med växelvis boende, särskilt för små barn.
För de allra flesta små barn så fungerar det förmodligen inte, och det fungerar
heller inte om inte föräldrarna kan samarbeta om barnen.

Det leder mig in på det som jag tänkte säga om hur mycket skall man egentli-
gen lita på begreppet barnets bästa? Vad är bäst för barnet? Vi har ju i Sverige
sagt oss att så länge man har möjlighet att besluta i enlighet med vad som är bäst
för barnet så kan det inte vara fel, för det är så det skall vara. Och då far man helt
enkelt överlämna till den som tillämpar reglerna att se till att det blir bäst för bar-
net. Däri ligger naturligtvis en svårighet, därför att det är inte så lätt för tilläm-
paren att avgöra i varje enskilt fall vad som faktiskt är bäst för barnet, och jag kan
väl säga att man får vara lite självkritisk och säga att man abdikerar lite grand
som lagstiftare när man säger att det här går bra bara det är bäst för barnet. Och
när Href na Fridriksdóttir kommer med ett särskilt krav på detaljerade reglering-
ar, så är det ju ett helt annat sätt att angripa de här frågorna. Jag kan säga att jag
har en viss förståelse för mycket av det hon säger, och att man kanske skulle
tänka lite mer i den riktningen ibland. Hur bör det vara normalt? Men här finns
det ett principproblem för lagstiftaren: Hur mycket skall lagstiftaren gå in och
reglera i detalj?

Direktør Dorrit Sylvest Nielsen, Danmark: Jeg vil godt sige, at indlæggene tager
udgangspunkt i forskellige verdener. Den danske lovgivning har altid taget
udgangspunkt i en juridisk verden. Når vi ser på, hvordan vi gennem årene har
sammensat de udvalg, der beskæftiger sig med lovgivning omkring fælles foræl-
dremyndighed og automatisk fælles forældremyndighed, og den tvungne fælles
forældremyndighed, som vi overvejer at indføre, så har det været den juridiske
begrebsverden, som har været den afgørende. I dag lægger dansk lovgivning i
hvert fald stor vægt på, at et barn har ret til to forældre. Den lægger også vægt
på, at forældrene rent faktisk også har ret til at have deres barn og tage et ansvar,
og vi har styrket fædrenes retsstilling ret kraftigt. Jeg tror heller ikke, vi kan
debattere spørgsmålet om tvungen fælles forældremyndighed uden at tage stil-
ling til, hvordan løses tvister, hvordan rådgiver vi, og om der er det juridiske sys-
tem, der skal løse alle problemer, eller er der noget andet, der skal lægges væsent-
lig vægt på. De undersøgelser i Danmark, der tager udgangspunkt i den sociale
verden og ser bort fra den juridiske verden, siger så, at det, der er bedst for bar-
net, er måske at holde sig væk fra forældrenes konflikt, sådan at forældrene ikke
skal samarbejde. Jeg tror, at i fremtiden skal vi nok tænke mere på, hvad kan den
juridiske verden i dette system, og hvad kan den sociale verden, hvad kan råd-
givningen hjælpe til, så vi får et fælles fodslag og kan lære lidt af hinanden, når
disse opgaver skal løses.
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Jeg synes også, at det kan ikke være rigtigt, at man altid skal sætte det offent-
lige ind. Det er i hvert fald ikke dansk mentalitet, at vi skal godkende det hele.
Forældre har et fælles ansvar, og det skal de løse selv. Men jeg tror, at de juri-
diske rammer, der skabes, skal gøre forældrene ligeværdige, så man ikke kan
udnytte en lovgivning, der ikke stiller begge forældre ligeværdigt. Inden for de
rammer må man så tage stilling til, hvordan kan vi løse konflikterne? Så tror jeg,
vi skal passe på at sige, at det ikke er alle forældre, der går fra hinanden eller ikke
bor sammen, der får problemer. Det er i hvert fald vores opfattelse i Danmark, at
masser af forældre løser problemerne selv. Det, der kan stilles spørgsmålstegn
ved, det er i og for sig, om der skal være uenighed for at få rådgivning, hvis man
har lyst? Jeg troi ikke på tvang i en rådgivningssituation. Jeg tror heller ikke på
tvang via mediation, fordi hvis man ikke selv er indstillet på at få det løst, så
hjælper rådgivning ikke. Man skal være motiveret. Derfor tror jeg, at rådgiv-
ningen vil få en langt mere central rolle fremover, og jeg tror også, at vores rets-
væsen, vores administrative myndigheder, som i Danmark træffer afgørelse, de
skal først komme ind, når den hjælp, man sætter ind, ikke kan få forældrene til at
samarbejde. Jeg er ret fascineret af, at man kan lave nogle tidsmæssige begræns-
ninger og prøveordninger, men jeg vil med mit indlæg opfordre meget til, at vi
prøver at sige, at de juridiske rammer skal være der, men der skal et helt andet
samarbejde mellem en juridisk og en social verden til. Og så skal vi prøve ikke
at gøre alle samlivsophævelser til problemer, for det er de ikke. Dem, der beskæf-
tiger sig med dem, bliver enormt miljøskadede, fordi vi altid ser problemer.

Debatlederen, landsdommer Ulla Rubinstein, Danmark: I de allerfleste tilfælde,
som der blev sagt, så er forældrene jo enige om det, og så går det ganske afsig
selv. VIen jeg synes, det er et meget spændende aspekt, dette med om man skal
indføre tvungen rådgivning for at prøve at få det til at gå, fordi man synes, at det
er til bedste for barnet, at man prøver at hjælpe forældrene. Eller skal man sige,
det er forældrenes eget ansvar, om de vil finde ud af det?

Høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner, Norge: I Norge har vi fra 1997 hatt en
hovedregel om felles foreldreansvar hvis partene er gift og intet annet blir
bestemt når de går fra hverandre. Forut for lovendringen hadde vi sett en utvik-
ling hvor foreldrene avtalte felles foreldreansvar i det overveiende antall tilfeller,
slik at den lovendringen som kom i 1997 var en slags oppfølging av den løsning
de fleste valgte.

Et tema som referenten har lagt stor vekt på, er om man skal kunne pålegge
felles foreldreansvar. Da må man etter min mening først stille spørsmålet: Hvilke
rettigheter gir felles foreldreansvar? Hva omfattes av begrepet «felles foreldre-
ansvar»? For å være litt provokatorisk; i de aller fleste tilfeller vil foreldrene i
Norge nesten ikke greie å være uenige om de elementer som ligger i felles forel-
dreansvar. Foreldre i Norge er stort sett enige om skole- og religionsvalg, og de
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er stort sett enige om å gjennomføre den medisinske behandling som leger anvi-
ser. Det foreldre ikke alltid er enige om, er bosted. Den norske regel angir at den
som har den daglige omsorgen kan bestemme hvor man skal bosette seg innen
landets grenser.

Et spørsmål som reiser seg er om den ene av foreldrene alene bør kunne
bestemme å flytte til utlandet? Det kan man ikke hvis man har felles foreldrean-
svar etter norsk rett. Ved avveiningen mellom den ene forelders ønske om å flyt-
te til utlandet, og hensynet til at begge foreldre skal ha mulighet for løpende og
nær kontakt med barnet, er det etter min mening ikke gitt at det er den ene av for-
eldrenes ønske om å flytte til utlandet som bør tillegges avgjørende vekt.

1 Norge har vi ikke hatt noen opphetet debatt etter at vi innførte regelen om
felles foreldreansvar. Begrunnelsen er mest sannsynlig at lovendringen var en
oppfølgning av det mødre og fedre i all hovedsak var enige om. Det betyr ikke -
slik også det ble sagt fra Sverige - at det ikke finnes tilfeller hvor man ikke bør
ha felles foreldreansvar. I disse tilfellene bør domstolen kunne fradømme en mor
eller far del i foreldreansvaret. Etter norsk rett ligger søksmålsbyrden på den av
foreldrene som ikke kan leve med felles foreldreansvar.

Advokat Hrefna Fridriksdóttir, Island: Jeg tror, at alle disse begreber, vi har peget
på her i dag - fælles forældremyndighed, barnets bedste, bopæl, samvær og dele-
ordninger - det er noget, der vil udvikle sig meget i den nærmeste fremtid. Jeg
tror, at jurister har behov for at se på den forskning, som foretages inden for dette
område. Det er sådan med familieretten, at de juridiske og de sociale eller psyko-
logiske elementer er helt uadskillelige, og det er det, der gør det så svært at sætte
de klare juridiske rammer inden for dette område. Man skal prøve at ud-
vikle metoder for at komme frem til bedre løsninger, og jeg tror ikke, at sådanne
metoder er så detaljerede, at man ikke længere sætter fokus på, hvad der er til
barnets bedste. Formålet var at finde frem til fleksible løsninger, og selvfølgelig
var mit formål også at få forskellige synspunkter frem til vores debat. Der er en
meget interessant undersøgelse i gang i Island i dag om fælles forældremyndig-
hed, som jeg tror, ligner Helene Flendts undersøgelse, som Danielsen talte om.
Desværre er den ikke færdig, så jeg kan ikke præsentere resultatet på dette møde,
men jeg tror, at den undersøgelse vil vise, at vi i Island har stort behov for mere
rådgivning og vejledning, end vi har i dag. Jeg tror også, den vil vise de forskel-
lige hensyn og synspunkter, forældre lægger vægt på, når de aftaler fælles foræl-
dremyndighed. Vi vil i Island snart ændre vores barnelov og f.eks. få mulighed
for samlivsafgørelser under fælles forældremyndighed. Og selv om de nordiske
landes retsstilling på andre områder kan ligestilles på mange måder, så er det
meget interessant at se på forskellene på dette området, og hvordan de virker i
realiteten. Det er klart, at vi kan lære meget mere af hinanden på dette område.
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Landsdommer Svend Danielsen, Danmark: Jeg er enig i, at de fleste forældre hel-
digvis bliver nogenlunde enige og klarer den vanskelige opgave, det er at have
børn sammen, selv om de måske indbyrdes er uenige, selv om de splitter op og
far hver deres bolig. Vi er nede i encifrede procenter på dem, der er nødt til at
have myndighedernes bistand til i hvert fald at løse bopælstvisten. Vi har sti-
gende tal i Danmark på samværstvister, men det er stadigvæk en lille minoritet
af skilsmisseforældrene, vi er nødt til at regulere for. Jeg var fascineret af en
række af de tanker, som korreferenten kom med. Problemet er, hvor tæt man skal
lovgive. Nogle af de synspunkter, som kom frem, er jeg enig i, må være vigtige
elementer, når man skal finde ud af, om man skal fortsætte med et fællesskab,
selv om den ene ikke er positiv længere. Jeg synes, det er interessant, at man læg-
ger vægt på, at der har været en aftale efter en samlivsophævelse, som har fun-
geret i nogen tid, og at nu kommer den ene og siger, nu vil jeg ikke længere. Jeg
er enig i, at der kræves en nøje prøvelse af, om der er en rimelig grund til at
anmode om ophævelsen. Jeg er også fascineret af, at vi ikke rådgiver eller plan-
lægger for lang tid ud i fremtiden. En af mine overvejelser, når jeg har beskæfti-
get mig med forældremyndighedsproblemer, er: Hvor stabile er de aftaler og
afgørelser, vi træffer? Kan de holde i 3, i 5 eller i 10 år? Kan de aftaler, vi laver
om en 7-årig pige også holde, når hun bliver 14 eller 15, eller skal de justeres?
Jeg er bange for tidsrammer, men jeg tror, at de beslutningerne er mindre stabi-
le, end vi egentlig går og regner med. Jeg ved ikke noget om det, men jeg har på
fornemmelsen, at børnene flytter meget mere frem og tilbage mellem deres sepa-
rerede og skilte forældre, end vi egentlig forestiller os.

En prøveperiode ligesom en Separationsperiode eller betænkningstid er også
en fascinerende tanke; at man lige skal checke af et halvt eller et helt år senere.
Men hvor meget lovgiveren skal gøre, er jeg i tvivl om. Jeg er enig med Dorrit
Sylvest Nielsen i, at vi skal passe på ikke at være for juridiske. Vi har en social
verden, som lever ved siden af. Jeg er helt enig i, at vi skal prøve at rådgive,
mediate, vi skal prøve at hjælpe med til at løse konflikter.

Hvad er bedst for barnet? Det, vi prøver på, er jo i den konkrete situation noget
af det vanskeligste, en dommer kommer ud for. Det er ikke at afgøre en tvist om,
hvad der er sket i det forgangne. Det er at prøve at opstille en prognose for, hvor
barnet udvikler sig bedst i de næste mange år, og det kan under de givne omstæn-
digheder være utrolig vanskeligt. Forudsætningerne, man gør det under, kan
meget vel ændre sig. Så begrebet «hvad der er bedst for barnet» er et luftigt
begreb.


