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I. Innledning

1. Avgrensuing
Når samlivet mellom to foreldre brytes, må det treffes en avgjørelse om barna.

Barna kan ikke lenger bo sammen med begge foreldrene samtidig. I de aller fles-
te tilfelle - kanskje i opptil 90 prosent - blir foreldrene enige. Temaet vi har fått
oppgitt er imidlertid „vårdnadstvister". Det innebærer at det er naturlig å holde
utenfor de tilfellene hvor foreldrene kommer frem til en løsning uten hjelp.

Jeg vil videre begrense emnet til tvister mellom barnets foreldre om foreldrean-
svar eller omsorg, og holder utenfor spørsmålet om overføring av daglig omsorg
eller foreldreansvar til det offentlige. Etter norsk og dansk rett må domstolene i
en barnefordelingssak treffe et valg mellom mor og far; retten kan således ikke
overlate foreldreansvaret eller omsorgen til en tredje part.

Adgangen til felles foreldreansvar innebærer etter norsk rett at barneforde-
lingssaker kan oppstå i tre varianten 1) Foreldrene kan være uenige om både
hvem som skal ha foreldreansvaret og hvor barnet skal bo, 2) foreldrene kan være
enig i felles foreldreansvar, men de er uenige om hvor barnet skal bo, 3) forel-
drene kan være enige om hvor barnet skal bo, men de er uenige om det skal være
felles foreldreansvar eller ikke. (I det følgende vil betegnelsen barnefordelingssak
bli brukt som felles betegnelse for alle disse tre typer saker.) Den siste type tvist
er ikke vanlig, men alternativ 2 forekommer omtrent like hyppig som alternativ 1.

Etter svensk og dansk rett vil tvisten alltid omfatte både foreldransvaret og
hvor barnet skal bo, fordi felles foreldransvar bare aksepteres hvis foreldrene er
enige om samværsretten og hvor barnet skal bo. Etter islandsk rett er det ikke ad-
gang til å ha felles foreldreansvar etter et samlivsbrudd.

Seiv om foreldrene ikke blir enige i første omgang, vil ikke resultatet nødven-
digvis bli en rettssak. Ved hjelp av familierådgivning, kriseterapi, hjelp fra advo-
kater eller psykologer m.m. vil foreldrene ofte kunne arbeide sig fram til enighet.
Hvorledes slik rådgivning eller veiledning skal organiseres, om den skal være fri-
villig eller tvungen og advokatenes rolle i denne forbindelse, er blant de spørsmål
som vil bli tatt opp nedenfor.
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2. Barnefordelingssaker er spesielle
I visse tilfelle vil en rettssak ikke være til å unngå. Slike barnefordelingssaker er

spesielle av mange grunner. De byr sjelden på vanskelige tolkningsspørsmål. Det
er en type saker hvor dommeren ikke først og fremst får bruk for sine juridiske
kunnskaper, men kanskje mer menneskekunnskap ved siden av sin evne til å vur-
dere faktum og å treffe avgjørelser. Det kreves ofte en sakkunnskap en jurist ikke
har i kraft av sin utdannelse, og det betyr at dommeren vil kunne ha behov for
sakkyndig hjelp. Dommeren skal bl.a. vurdere følelsesmessige relasjoner, barnets
reaksjoner på de to alternativer, og hvorledes mor, far og barn vil opptre i tiden
fremover.

Videre er det slik at i disse sakene skal dommen baseres på et rent konkret
skjønn, hvor dommeren ikke engang vil ha en rettslig standard å holde seg til.
Ved bevisdømmelsen vil retten i stor utstrekning måtte vurdere og forutsi en
fremtidssituasjon, men bevisbedømmelsen i andre saker normalt består i å fastslå
hva som har skjedd. Dommeren skal forutsi i stedet for å rekonstruere. En slik
forutsigelse må nødvendigvis være forbundet mea usikkerhet.

Et vesentlig moment kommer i tillegg. Selv om det hadde vært slik at man kun-
ne forutsi nøyaktig hva de forskjellige alternativer ville innebære for barnet, vil
det langt fra alltid være enighet om hva som vil være mest i barnets interesse. Det
er et spørsmål om hvilke verdiforestillinger dommeren skal bygge på, og om hun
skal legge til grunn et korttids- eller et langtidsperspektiv.

II. Utgångspunkter

Et selvfølgelig utgangspunkt er at målet med lovgivning og praksis på dette om-
råde skal være til barnets beste. Dette er også slått fast i alle landenes lovgivning.
Det innebærer at barnets interesser skal prioriteres foran alle andre interesser i
tilfelle konflikt. Bare i de tilfelle hvor det er tvil om hva som er best for barnet,
kan man legge vekt på andre interesser, og da særlig hensynet til foreldrene.

Begrunnelsen for prinsippet om barnets beste er enkel. Barn er for det første
ikke i stand til å vareta egne interesser på samme måte som voksne. Videre er
barn sårbare. Dersom et barn ikke får sine grunnleggende behov tilfredsstillet,
kan dette medføre varige skader i barnets helse og utvikling. Både av hensyn til
det barn saken gjelder, og av hensyn til fremtidige barn er det derfor av største
betydning at barna beskyttes så langt det er mulig. Barna er neste generasjons
foreldre. Det kan jo også føyes til at barna iallfall ikke er skyld i den situasjon
som er oppstått.

Et annet utgangspunkt er at rettssaker i denne typer tvister er uheldig. Det bør
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derfor være et siktemål at slike rettssaker så langt som mulig bør unngås. En kon-
sekvens av dette synet er at det bør settes mer ressurser i rådgivning og hjelp til
foreldre slik at de kan arbeide seg fram til enighet om barnefordelingen.

Et tredje utgangspunkt er at et samlivsbrudd mellom foreldre i minst mulig ut-
strekning bør innebære et brudd i relasjonene mellom barnet og begge dets forel-
dre. Et barn har behov for både en far og en mor også etter et samlivsbrudd. Det
må være en viktig målsetting med lovgivning og praksis i disse spørsmål at barnet
får beholde sitt nære forhold til begge foreldre.

Det syn jeg her har gitt uttrykk for, går jeg ut fra at det vil være bred enighet
om.

Jeg vil imidlertid gå lenger og hevde at det i de fleste tilfelle er mer viktig at
foreldrene blir enige enn hva de blir enige om. Det ligger i dette at jeg er en til-
henger av den norske regel om at man ikke skal foreta en offentlig kontroll av de
avtaler foreldrene inngår om barna ved samlivsbrudd. Skal denne kontrollen være
virkelig effektiv og ha en mening, må den bli svært ressurskrevende. Disse ressur-
ser bør etter mitt syn heller settes inn på familierådgivning, kriseterapi eller lig-
nende.

Barnefordelingssaker er som nevnt av mange grunner vanskelige saker, bl.a. på
grunn av den usikkerhet som er forbundet med å skulle forutsi utviklingen frem-
over. Men ikke alle sakene vil være like vanskelige å avgjøre. Og i mange tilfelle
vil vanskeligheten bestå i at man står overfor to gode alternativer. Da er valget
heller ikke så skjebnesvangert. Disse forhold tilsier etter mitt syn at man i disse
sakene bør senke ambisjonsnivået noe i den forstand at man ikke må tro at man
alltid kan finne fram til den avgjørelse som til syvende og sist vil være best for
barnet. Og i mange tilfelle vil det være bedre å få en avgjørelse relativt fort enn at
saken blir trukket i langdrag ved grundige utredninger.

III. Aktør enes rolle

1. Innledning
Aktørene i en barnefordelingssak er først og fremst barnets foreldre, advokate-

ne, dommeren og eventuelle sakkyndige. Barnet må sies å være sakens hoved-
person, i den forstand at det er dem tvisten dreier seg om, og det er hensynet til
barna som skal legges til grunn for avgjørelsen. Men aktør blir barnet bare hvis
det har rett til å uttale seg om sine preferanser. En slik rett for barnet til å uttale
seg når det har nådd en viss alder, bør være lovfestet, jfr. nærmere om dette ne-
denfor i avsnitt V, 4.
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2. Foreldrene
Under debatten i Stortinget om den norske barneloven av 1981 ble det uttalt at

man ikke kan stille krav til foreldrene om å samarbeide i den vanskelige situasjon
de befinner seg i. Dette er jeg dypt uenig i. Etter mitt syn er det klart at det må
stilles krav til foreldrene om at de gjør alt de kan for at skilsmissen skal bli minst
mulig tyngende for barna. Det er et hav av forskjell for barna mellom de skilsmis-
ser hvor foreldre legger alle forhold til rette for at de ikke skal lide, og de tilfelle
hvor foreldrene bruker barna som våpen i en kamp seg imellom.

Det er foretatt en rekke undersøkelser av hvilken betydning en skilsmisse har
hatt for skilsmissebarnas utvikling. Disse undersøkelsene er ikke entydige, og det
er langt fra enighet blant fagfolk i hvilken utstrekning skilsmisse har uheldige
virkningar for barna. I noen tilfelle vil et konfliktfylt ekteskap være værre for bar-
na enn en skilsmisse. Det endrer imidlertid ikke på det forhold at nesten alle barn
vil lide under et samlivsbrudd med den forutgående konfliktsituasjon mellom for-
eldrene.

Problemet er at det ikke er lett på en meningsfull måte å lovfeste krav til foreld-
rene. Det som kan være aktuelt, er å åpne adgang for felles foreldreansvar også
mot den ene partens ønske, videre regler om tvungen rådgivning. Eventuelle reg-
ler om plikt til å la barnet få være sammen med den annen part, og om at en fo-
relder kan miste foreldreansvaret dersom han/hun ikke er villig til å samarbeide
om samværsretten, vil også være basert på at det stilles krav til foreldrene. Disse
spørsmålene vil bli behandlet nedenfor.

2. Advokatene
Advokatene er først og fremst partsrepresentanter. Barnefordelingssakenes

spesielle natur må imidlertid få betydning også for advokatens opptreden.
Jeg vil tro at det for en advokat vil kunne være en vanskelig balansegang mel-

lom det å være partsrepresentant og det å være konfliktløser i disse sakene. Av de
spørsmål som kan tenkes å oppstå, er følgende: Skal en advokat rådgi sin klient
på den måten at han trekker fram alle argumenter som kan føre til at hans part
vinner saken, eller skal han arbeide for å få sin klient til å gå med på en minnelig
ordning? Hvor mye tid skal advokatene bruke på disse sakene? Må det kreves at
han eller hun også opptrer som sjelesørger? Bør advokatene trekke inn sakkyndi-
ge også før saken blir bragt inn for retten? I hvilken utstrekning har også advoka-
ten et ansvar for at man kommer fram til den løsning som er best for barnet? Bør
advokaten til den part som har barnet boende, gå inn for å trenere saken for der-
ved å stå sterkere i forhold til status quo-prinsippet?

Mitt syn er at en advokat i en barnefordelingstvist også må ha barnets interes-
ser for øyet. En advokat bør ikke bidra til å trappe opp konflikter til skade for
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barnet. I realiteten vil dette forøvrig som regel også være til skade for egen klient.
Advokaten bør f.eks. ikke i prosesskriftene fokusere på motpartens negative
trekk, men bør i stedet fremheve sin egen parts positive egenskaper. I større ut-
strekning enn det som har vært vanlig hittil, bør advokatene - hvor det er to - sø-
ke å samarbeide. Målet bør i første rekke være å finne fram til en minnelig ord-
ning som begge parter kan leve med.

4. Dommeren
I barnefordelingssaker er det likevel først og fremst dommeren som må vareta

barnets interesser. Fordi foreldrene og deres advokater i første rekke vil være
opptatt av å fremme sin egen sak, har mange ment at barnet bør ha sin egen ad-
vokat i retten. Jeg er ikke enig i dette. Etter mitt syn vil dommeren fullt ut kunne
ta vare på barnets interesser. Undersøkelser fra USA viser at det standpunkt bar-
nets advokat inntar i saken, oftest vil være avgjørende for dommeren. Men på
den måten vil saken til dels blir flyttet ut av retten, og rettssikkerheten vil bli til-
svarende redusert. Dommeren vil sjelden ha full oversikt over de momenter som
ligger til grunn for advokatens standpunkt.

I barnefordelingssaker er det særlig viktig at dommeren sørger for at saken
kommer ut av domstolen så raskt og så forsvarlig som mulig. Dommeren bør føre
en aktiv prosessledelse med dette som mål. Det innebærer bl.a. at dommeren bør
operere med korte tilsvarsfrister, og sørge for at fristene blir overholdt. Utsettel-
se og omberammelse bør høre til de rene unntak.

Dommeren bør etter mitt syn være meget restriktiv med tillåtelse til å føre vit-
ner. Det er mye som taler for at det iallfall i Norge tillates ført vitner som har lite
å tilføre i saken, utover å sverte en av partene, og som tvert imot kan ha uheldig
innflytelse på saken.

Hvor det dreier seg om større barn, skal disse høres før retten treffer sin av-
gjørelse (jfr. nærmere om dette nedenfor). Hvis det ikke er sakkyndige, må dom-
meren derfor kalle barnet inn til en samtale. En slik samtale stiller store krav til
dommeren. Hun må gjennom samtalen prøve å danne seg et inntrykk av barnets
ønsker og følelser uten å spørre barnet direkte. Om ikke barnet ønsker å ha noen
mening, må dette respekteres. Dommeren må også tolke barnets uttalelser. Ikke
sjelden sier barna noe annet enn det de egentlig ønsker ut fra loyalitet til den ene
av foreldrene. Det kan være et spørsmål om dommeren bør ha bistand av en bar-
nesakkyndig under disse samtalene.

5. Sakkyndige
Sakkyndig bistand bør først og fremst benyttes til rådgivning og hjelp for forel-

dre til å komme fram til en løsning uten rettssak. I de tilfelle hvor rettssak ikke
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kan unngås, vil imidlertid dommeren ofte ha behov for hjelp fra sakkyndige. Med
sakkyndige siktes her i første rekke til barnepsykiatere og barnepsykologer. I
dansk praksis er nå uttrykket barnesakkyndige blitt innarbeidet som en sam-
lebetegnelse, og denne terminologi vil bli benyttet i det følgende. (Jfr. Svend Da-
nielsen, Skilsmissesagen (1989) s. 389.)

Etter svensk rett skal domstolen høre sosialnemnden innen den treffer sin av-
gjørelse, eller hvis det anses tilstrekkelig, gi nemnden anledning til å uttale seg.
Disse vårdnadsutredningene utarbeides normalt av sosionomer. Både i Danmark
og Norge er det dommeren som avgjør om det skal benyttes sakkyndige. (For
norsk rett, se Rt. 1984 s. 416.) I mange tilfelle er det åpenbart behov for dette.
Det kan f.eks. være når det ene alternativ innebærer miljøskifte for barnet. For
en dommer vil det ikke alltid være mulig å avgjøre i hvilken utstrekning et slikt
miljøskifte innebærer en fare for barnet. Men bruk av sakkyndige er kostbart
(normalt regner man i Norge at utgiftene beløper seg til kr. 15-20.000). Mer ve-
sentlig er det at bruk av sakkyndige forlenger saken betydelig. Det er tilfelle hvor
det kan synes som om skaden ved en forsinkelse av saken vil være større enn den
fordel som oppnås ved å benytte sakkyndige. Det gjelder særlig i saker hvor man
har å gjøre med to parter som begge åpenbart har gode forutsetninger for å ta seg
av barna på en fullt ut tilfredsstillende måte.

De forhold som har vært nevnt her, tilsier etter min syn at domstolen bør være
varsom med å oppnevne sakkyndige. I Rt. 1984 s. 762 uttaler Høyesteretts kjære -
målsutvalg at lovens ordning ikke er at det som hovedregel skal oppnevnes sak-
kyndige. Det må foreligge et særskilt behov.

I Sverige er det åpenbart at vårdnadsutredningene bidrar til en vesentlig for-
sinkelse av sakene. Ved visse domstoler kan det være ventetid på opptil ett år før
domstolen mottar utredningen, noe som etter mitt syn tilsier en revurdering av
reglene om vårdnadsutredning. Nå er det også foreslått visse endringer som bl.a.
tar sikte på å påskynde saksbehandlingen.

I Norge er hovedreglen at det skal være to sakkyndige, hvis ikke partene er eni-
ge om bare å kreve én, jfr. tvistemålslovens § 239. Dette er ressurskrevende. I
Danmark blir det så godt som aldri oppnevnt to. (Svend Danielsen, Skilsmissesa-
gen (1989) s. 392.)

Det er retten som bestemmer de sakkyndiges mandat. De sakkyndige bør ikke
nødvendigvis uttale seg om hvem som bør få foreldreansvaret. Deres oppgave
skal i første rekke være å utrede hvilke konsekvenser de to alternativene vil få for
barnet.

I hvilken utstrekning bør de sakkyndige møte i retten? De sakkyndige selv øns-
ker normalt ikke dette. Det er imidlertid på det rene at de sakkyndiges utredning
i stor utstrekning blir lagt til grunn for dommerens avgjørelse. Rettssikkerhets-
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hensyn tilsier da at dommer og advokater blir gitt anledning til å stille spørsmål i
retten som nærmere avklarer det grunnlag den sakkyndige bygger sin vurdering
på. I hvilken utstrekning det er behov for dette, vil naturligvis avhenge av ut-
talelsens utforming.

I Norge søker de oppnevnte sakkyndige ofte i første omgang gjennom samtaler
å hjelpe foreldrene fram til en minnelig løsning, altså slik at de har en rådgivende
funksjon overfor partene. Mange er av den oppfatning at de sakkyndige bør få et
uttrykkelig mandat til å forsøke å medvirke til en løsning som partene kan aksep-
tere. På et dommer- og advokatseminar i Oslo i 1988 ble det fremmet ønske om at
sakkyndige ble oppnevnt før sak ble reist, og at de da hadde en mer rådgivende
funksjon.

Også i Sverige vil en „samtalsleder" som har hatt samarbeidssamtaler med for-
eldrene, senere få i oppdrag å utarbeide en vårdnadsutredning hvis samarbeidsav-
talen ikke fører til en løsning.

Jeg ser det slik at det her skjer en sammenblanding av to svært forskjellige
funksjoner, selvom det er samme type sakkyndighet som kreves. Ett er råd-
givning med sikte på å hjelpe partene til å komme fram til en avtale, noe annet å
gi en utredning til hjelp for dommeren i de tilfelle hvor partene ikke har nådd
fram til enighet. Det er grunn til å anta at partene vil opptre annerledes overfor
en rådgiver enn overfor en person som skal gi en utredning til dommeren. -
Muligens kan problemet avhjelpes ved at partene på forhånd gir samtykke til en
eventuell dobbeltrolle.

Når de sakkyndige påtar seg denne rollen som rådgiver, er dette fordi det er et
behov for det, og fordi de føler at de i mange tilfelle kan oppnå enighet. Dette
behovet kan imidlertid imøtekommes på annet vis, nemlig ved at partene får til-
bud om rådgivning, eventuelt at det innføres obligatorisk rådgivning på et relativt
tidlig stadium i konflikten. Hvorvidt de sakkyndige rådgivere senere kan benyttes
som utredere, blir da et særlig problem hvor man må veie ulempene mot de inn-
sparinger man på denne måten oppnår, både m.h.t. tid og ressurser.

Jeg er enig i det som uttales i Ds 1989:52, Vårdnad och umgänge (s. 41):

„Det framstår också mera allmänt som lämpligast att samarbetssamtalen
inte uppfattas som en integrerad del av en utredning om vårdnad eller um-
gänge utan som en insats inom socialtjänestens ram vid sidan av denna ut-
redning."

6. Skal barnesakkyndige overta juristens rolle?
Et mer grunnleggende spørsmål er om det i det hele skal være jurister som av-

gjør barnefordelingssaker. Med jevne mellomrom blir det, særlig fra barnesak-
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kyndige, fremhevet at jurister har små forutsetninger for å avgjøre disse spørs-
målene i det hele.

Personlig er jeg ikke i tvil om at det bør være en domstol med jurister som av-
gjør tvister om barnefordeling og samværsrett. Det dreier seg om rettstvister, og
kravet til rettssikkerhet kommer inn i bildet. Begge parter - og barnet - må være
sikret at alle relevante fakta kommer fram, og begge parter må få full anledning
til å legge fram sine synspunkter og imøtegå det motparten har anført. Dette vil
best kunne skje ved en domstolsbehandling hvor det kontradiktoriske prinsipp får
full anvendelse. Videre kan det også i denne typen saker oppstå kompliserte juri-
diske spørsmål, og det er juristene som er eksperter i tolkning og anvendelse av
rettsregler.

På den annen side krever disse sakene som vi har sett ofte en sakkunnskap som
dommere ikke har i kraft av sin utdannelse. Hvilken betydning har det for et barn
å vokse opp med en forelder av samme kjønn? Hvilken risiko er i et konkret til-
felle forbundet med at barnet bryter opp fra sitt vante miljø for å flytte til et helt
nytt sted? Hvor viktig er det i det konkrete tilfelle å holde søskenflokken sam-
men? Besvarelsen av slike spørsmål krever ikke i første rekke juridisk fagkunn-
skap. Men her kan juristene trekke inn barnesakkunskap som hjelp. Det er i og
for seg ikke spesielt for barnefordelingssaken at jurister også må vurdere spørs-
mål som krever annen form for sakkunnskap, men det kan kanskje hevdes at det-
te gjelder her i sterkere grad enn i de fleste andre typer saker.

Man kan så spørre om ikke de sakkyndige bør trekkes inn i selve avgjørelses-
prosessen. Det kan f.eks. tenkes en regel om at retten i barnefordelingssaker skal
settes med sakkyndige domsmenn. Det som kan tale mot dette, er især at de sak-
kyndige som dommere ikke vil få de samme muligheter til å snakke med partene
og foreta undersøkelser. På den annen side vil det ikke være mulig for advokate-
ne å stille spørsmål til de sakkyndige. Også praktiske og ressursmessige grunner
taler mot en ordning med sakkyndige domsmenn i alle saker om barnefordeling
og samværsrett.

IV. Felles foreldreansvar (gemensam vårdnad)

1. Den rettslige adgang til å gi dom for felles foreldreansvar
Et av utgangspunktene som ble stilt opp innledningsvis, var at et samlivsbrudd i

minst mulig utstrekning bør bety et brudd mellom barnet og en av foreldrene.
Dette innebærer en målsetting om at begge foreldre skal ha del i foreldreansvaret
også etter samlivsbruddet. Det synes lite naturlig og lite ønskelig at de rettslige
bånd mellom barnet og den ene av foreldrene skal brytes seiv om foreldrene ikke
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lenger skal bo sammen. Prinsippet om felles foreldreansvar bygger på det syn at
et barn trenger begge sine foreldre, og at begge foreldre bør ha det juridiske an-
svar for sine barn også etter et samlivsbrudd. Og som det svenske Justisdeparte-
mentet uttaler: „På det hela taget torde det dock råda en betydande enighet om
att gemensam vårdnad i det helt övervägande antalet fall är att föredra framför
ensam vårdnad." (Ds 1989:52, Vårdnad och umgänge s. 49.)

På denne bakgrunn bør felles foreldreansvar være hovedregelen og den løsning
som velges i alle tilfelle hvor konfliktene mellom foreldrene ikke er så dype at de
overhodet ikke makter å samarbeide om barnet. Det bør etter mitt syn være ad-
gang til å velge felles foreldreansvar også i de tilfelle hvor foreldrene ikke er eni-
ge om hvor barnet skal bo eller om den nærmere utforming av samværsretten.
Disse spørsmål må i så fall avgjøres av domstolene, eventuelt administrativt. Et-
ter mitt syn er dansk og svensk rett for restriktive på dette punkt. Jeg ser ingen
god begrunnelse for kravet om at partene må være enige på alle punkter for at
felles foreldreansvar skal kunne velges. Det kan meget vel tenkes - og det fore-
kommer hyppig i Norge - at foreldrene ikke kan bli enige om hvor barnet skal bo
samtidig som de er fullt ut enige om at de vil ha felles foreldreansvar. Jeg mener
videre at det bør være adgang for domstolene til å avsi dom for felles forel-
dreansvar mot den ene partens ønske, noe det er adgang til etter finsk og norsk
rett. Det må selvsagt være en forutsetning at dommeren har tro på at partene vil
være i stand til et visst samarbeid. Felles foreldreansvar mot begge parters ut-
trykkelige ønske vil sjelden være aktuelt.

Det foreligger nå et svensk forslag om at föräldrabalken endres slik at dom-
stolen skal kunne bestemme at det skal være felles foreldreansvar også når en el-
ler begge foreldre primært har ønsket foreldreansvaret alene, hvis felles forel-
dreansvar antas å være best for barnet. Det er en forutsetning at ingen av forel-
drene helt motsetter seg felles foreldreansvar. Man ønsker altså å åpne
muligheten for felles foreldreansvar i de tilfelle hvor foreldrene primært ønsker
seg foreldreansvaret alene, men hvor de kan tenke seg felles foreldreansvar som
en subsidiær løsning. Det er et spørsmål om det ikke ville være enklere med en
regel som gir en generell adgang for domstolen til å bestemme felles foreldrean-
svar i de tilfelle hvor dette vil være den beste løsning for barnet. Det er for øvrig
interessant å merke seg at Justisdepartementet i Ds 1989:52 (s. 89) uttaler at: i
mange tilfelle „torde det därför få antas vara best för barnet om den förälder som
inte motsätter sig gemensam vårdnad får bli vårdnadshavare".

2. Det nærmere innhold av felles foreldreansvar
Felles foreldreansvar kan gis forskjellig innhold. I Norden er den vanligste ord-

ning at barnet bor fast hos den ene av foreldrene som da har den daglige omsorg.

11 Nordisk juristmøde
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I USA er det relativt vanlig at barnet bor like lenge hos hver av foreldrene, altså
slik at de også har delt omsorg. Dette er en ordning som de fleste fagfolk - iallfall
i Norge - fraråder. Ikke desto mindre er det klart at det finnes en rekke eks-
empler på slike ordninger som tilsynelatende fungerer meget bra. Det er også
åpenbart delte meninger om spørsmålet. I den danske barnekommisjonens be-
tenkning av 1981 (s. 151) heter det bl.a. at barnet ved likedeling opplever et:

„kontinuerlig hverdagsforløb med begge sine forældre og kan bevare kær-
lighedsforholdet uden voldsomme brud og uden at føle at være blevet svig-
tet af den ene af forældrene. Barnet oplever, at dets forældre hver for sig
kan udfylde alle de funktioner og behov, der i de fleste tilfælde stadig er
delt ud på forældrene efter den traditionelle kønsrollefordeling. Barnet
oplever forældrene som mere harmoniske i deres forhold til det, dels fordi
de følelsemæssige forventinger til den af forældrene, som barnet ikke bor
hos, ikke længere skal opfyldes i løbet af en månedlig weekend, og dels
fordi den anden nu får overskud og tid til sig selv."

Når den ene av foreldrene har den daglige omsorg, må denne kunne ta alle de
daglige avgjørelser angående barnet uten å forelegge disse for den andre av forel-
drene. Men det kan oppstå tvil om hvilke avgjørelser som må anses som så viktige
at begge foreldrene må være sammen om dem. Den norske barnelovens § 34 be-
stemmer at den andre ikke kan sette seg imot at:

„den barnet bur saman med tek avgjerder som gjeld den direkte daglege
omsuta for barnet, m.a. spørsmålet om barnet skal vere i barnehage o.l.
Den som barnet ikkje bur saman med fast, kan heller ikkje setje seg mot at
den andre flytter med barnet til ein annen stad i landet."

Den norske regelen løser langt fra alle problemer; det er bl.a. et spørsmål om
hva som kan regnes som „avgjerder som gjeld den daglege omsuta". Regelen har
også fått en noe uheldig formulering fordi spørsmålet om barnet skal være i bar-
nehage neppe kan sies å gjelde den daglige omsorgen. Den kan derfor gi grunnlag
for uheldige analogislutninger. Begrunnelsen for regelen om barnehage er at det-
te spørsmålet er så nær knyttet til arbeidssituasjonen til den forelder som har bar-
net boende, at det er naturlig at han/hun her har enebestemmelsesrett. Det sam-
me gjelder flytting innenfor landets grenser. Alt i alt vil jeg likevel mene at den
norske barnelovens § 34 fjerde ledd bidrar til avklaring. Av de spørsmål som helt
klart ikke hører til den daglige omsorg, er hvilken skole barnet skal gå på, av-
gjørelser av medisinske spørsmål som vaksinasjoner, ikke-livsnødvendige opera-
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sjoner m.m., og i en viss utstrekning fritidssysler f.eks. om barnet skal satse på pi-
ano eller ishockey.

V. Prinsipper for avgj øreisen av spørsmålet om foreldreansvar
og/eller hvor barnet skal bo

1. Innledning
I dette avsnittet skal drøftes hvilke prinsipper retten skal bygge på ved av-

gjørelsen i en tvist om foreldreansvaret og/eller hvor barnet skal bo. Dette har di-
rekte betydning bare for de relativt få sakene som kommer opp for domstolene.
Så lenge foreldrene er enige, står de fritt i å legge vekt på de momenter de måtte
ønske, dog slik at avtalen etter noen av landenes rett må godkjennes av det of-
fentlige.

Her som ellers vil imidlertid rettspraksis ha betydning også for enighetstil-
fellene forsåvidt som foreldrene ofte vil ta mulighetene til å vinne en sak i be-
traktning når de avtaler en ordning. Rettspraksis vil også ha betydning - på godt
og ondt - for hvorledes foreldrene innretter seg etter samlivsbruddet. Det er
f.eks. velkjent at den som har barnet boende hos seg, ofte trenerer saken fordi
status quo-prinsippet har spilt en så stor rolle i praksis. Videre vil de fleste advo-
kater nå råde sine klienter til å vise imøtekommenhet når det gjelder samværs-
retten, fordi dette vil bli tillagt vekt ved avgjørelsen av spørsmålet om hvem som
skal ha foreldreansvaret.

Utviklingslinjene i barnefordelingssaker i de senere årtier har vært temmelig
parallelle i hele den vestlige verden: „Skyld" for samlivsbruddet har mistet en-
hver betydning, morens fortrinnsstilling er blitt gradvis svekket, barnets egne
rettigheter er blitt styrket. Den nyeste utviklingslinje innebærer en styrkelse av
samværsretten og en stadig sterkere vektlegging av prinsippet om størst samlet
foreldrekontakt.

Kriteriet for avgjørelsen i barnefordelingssaker er i alle de nordiske land barn-
ets beste. Begrunnelsen for prinsippet er gitt foran. Problemene oppstår når prin-
sippet skal kvalifiseres nærmere i den konkrete sak. Med jevne mellomrum stilles
spørsmålet om loven bør inneholde nærmere retningslinjer for skjønnet over hva
som er best for barnet. Eksempler på slike retningslinjer har man særlig i de ame-
rikanske delstaters lovgivning. I Norden har vel den alminnelige oppfatningen
vært at en slik oppramsing av retningslinjer ikke er ønskelig, først og fremst fordi
hvert enkelt tilfelle må avgjøres konkret og etter en helhetsvurdering. Generelle
regler på dette området vil kunne binde dommeren på en uheldig måte.

Jeg vil i det følgende drøfte enkelte av de momenter som særlig ofte blir tillagt
vekt av domstolene i barnefordelingssaker.
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I denne forbindelse kan det også være nyttig å minne om den begrerisede be-
tydning rettspraksis har i denne type saker. Dette gjelder av flere grunner: Det er
for det første et helt register av hensyn som kan være relevante i disse sakene, og
man vil nesten alltid kunne finne en dom som fremhever de hensyn man ønsker
skal være avgjørende. Men resultatet vil avhenge av en nyansert helhetsvurdering
av en rekke konkrete forhold, herunder personlige reaksjoner og egenskaper hos
de involverte parter. Det vil derfor variere fra sak til sak hvor stor vekt det enkel-
te moment skal tillegges.

Avgjørelser i denne type saker vil også nødvendigvis måtte avhenge av den en-
kelte dommers personlige vurderinger og verdinormer. Det er bl.a. grunn til å tro
at dommerens innstilling til likestillingsspørsmål vil kunne få betydning i barne-
fordelingssaker. Dette er også en type saker hvor dommerens egne personlige
upplevelser kan få stor betydning.

Et viktig moment er at dommen aldri vil kunne forteile den hele sannhet.
Dommen vil nok også oftest i første rekke være skrevet for den tapende part; det
er ikke altid retten ønsker å gi en detaljert begrunnelse for hvorfor den mener at
en part ikke bør ha foreldreansvaret.

2. Status quo-prinsipp et (Risikoen ved miljøskifte)
Risikoen ved miljøskifte har alltid spilt en stor rolle i norsk rettspraksis i barne-

for delingssaker. Det synes imidlertid å ha skjedd en viss oppmykning av prinsip-
pet de senere 10-15 år. Særlig har hensynet til størst samlet foreldrekontakt i en
del saker blitt tillagt større vekt. Men hvor dette hensyn ikke kommer inn, vil risi-
koen ved miljøskifte stadig være et viktig moment. Synspunktet er ofte at hvis
barnet trives godt der det bor med den ene av foreldrene, barnehage eller skole,
venner, fritidssysler og miljøet rundt, skal det særlige grunner til for at barnet skal
flyttes. Hvis det dreier seg om små barn, vil først og fremst den personlige til-
knytningen bli fremhevet. Risikoen ved miljøskifte er et moment som vil spille en
større rolle jo lenger avstanden mellom mor og far er, og desto dårligere kontak-
ten har vært med den av foreldrene barnet ikke bor hos.

Det kan hevdes at det er lite tilfredsstillende å bygge avgjørelsen på status quo-
regelen. Det er da en etablert situasjon som blir tillagt vekt, og ikke hvilket alter-
nativ som bortsett fra dette ville være best for barnet. Prinsippet oppmuntrer også
til trenering av saken, og gjør at foreldrene blir redde for å gjøre innrømmelser.
Dersom barnet er fortrolig med den annen av foreldrene og dennes miljø, vil det-
te redusere status quo-regelens betydning. Det er derfor også av denne grunn vik-
tig at rettsreglene tar sikte på å styrke barnets kontakt med begge foreldre mens
saken pågår. Dette kan eventuelt skje ved midlertidig samværsrett som kan
tvangsfullbyrdes.
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3. Størst samlet foreldrekontakt
Det synes nå å være alminnelig enighet blant fagfolk om at det er viktig for et

barns utvikling at det har et nært og godt forhold til begge sine foreldre selv om
foreldrene er i konflikt med hverandre. Som fremhevet av det svenske Justis-
departementet er kontakt med foreldre av begge kjønn av betydning både for
barnets indre utvikling og selvfølelse, og for dets sosiale tilpasning. (Ds 1989:52 s.
36.)

Dette forhold må først og fremst få betydning for reglene om samværsrett. Det
er imidlertid et faktum at dersom en forelder ønsker hardt nok å hindre samværs-
rett for den andre, lykkes han/hun som regel i dette. Det er derfor naturlig at bar-
nets behov for kontakt med begge foreldre får betydning også for barneforde-
lingsspørsmålet. Dette er nå kommet til uttrykk i flere lands lovgivning og retts-
praksis. I USA er det lovfestet i flere stater at retten ved vurdering av hva som vil
være best for barnet, også skal legge vekt på evnen og viljen til å lette og opp-
muntre til kontakt med den andre av foreldrene. I Sverige er det fremlagt et for-
slag til en ny bestemmelse, § 6a i föräldrabalken kap. 6 som lyder slik:

„Vid bedömningen av vad som är bäst for barnet skall rätten fästa av-
seende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda
föräldrarna."

I kommentarene heter det bl.a. at dersom ikke andre omstendigheter taler for
en annen løsning, bør domstolen ikke gi foreldreansvaret til en forelder som er
mot at barnet får være sammen med den andre av foreldrene. Dersom dette for-
slaget blir lov, må man tro at regelen vil få stor betydning. Dette blir da den enes-
te veiledning loven gir domstolen ved avgjørelsen av hva som er best for barnet.

I norsk rettspraksis fikk vi allerede i 1982 en høyesterettsdom som på et relativt
prinsippielt grunnlag lot hensynet til størst mulig samlet foreldrekontakt veie tyn-
gre enn risikoen ved miljøskifte i en sak hvor foreldrene ellers syntes å stå relativt
likt. (Jfr. Rt. 1982 s. 116.) Denne dommen har senere vært fulgt opp av flere av-
gjørelser både i underrettene og i Høyesterett.

Det blir fra tid til annen fremmet forslag om at foreldreansvaret automatisk
skal overføres til den annen part dersom den som har foreldreansvaret, saboterer
samværsretten. En slik regel har vært avvist fra norsk side og blir det også fra
svensk side. Jeg er enig i dette. Det passer ikke med automatikk i slike saker hvor
de konkrete forhold alltid må tas i betraktning.

I norsk rett fikk vi imidlertid i 1989 et nytt ledd i barnelovens § 44 om at sabota-
sje av samværsrett gir grunnlag for å kre ve ny avgjørelse av spørsmålet om forel-
dreansvar eller daglig omsorg. Dette var nok gjeldende rett også før lovendrin-
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gen, men det kan være gunstig at det blir sagt uttrykkelig. Det ligger implisitt i
bestemmelsen at dette er et moment som vil kunne bli tillagt stor vekt i en av-
gjørelse om barnefordelingen.

4. Barnets egen mening
Det er etter mitt syn klart at barnet må ha en absolutt rett til å uttale seg om

hvor det skal bo når det har nådd en viss alder. På den annen side er det uheldig
om små barn trekkes inn i saken. Dette kan åpne for påvirkning av barnet som vil
kunne være meget skadelig. Barn under en viss alder har heller ikke forutset-
ninger for å ha en begrunnet oppfatning om dette. Spørsmålet her er om man skal
ha faste aldersgrenser, og hvor disse i så fall skal ligge.

Norsk lov slår fast at når barnet er blitt 12 år, skal det få sin mening før det blir
tatt avgjørelser som gjelder barnets person, herunder i sak om hvem barnet skal
bo hos (barnelovens § 31 annet ledd). Det heter videre at barnets mening skal til-
legges stor vekt. Denne regelen innebærer at det vil være en saksbehandlingsfeil
om barnet ikke får anledning til å si sin mening, en feil som vil føre til at dommen
blir opphevet. Hvis barnet er yngre en 12 år, er det opp til dommeren om han vil
ha en samtale med barnet. Det er relativt vanlig at dette skjer fra barnet er om-
kring 10 år. Yngre barn enn dette bør etter mitt syn ikke høres.

Det oppstår også andre tvilsspørsmål i tilknytning til barnets rett til å uttale
seg. Fremgangsmåten er et problem. Alle vil antakelig være enige i at barnet ikke
bør opptre i retten. Hvis det er oppnevnt sakkyndige i saken, vil det være hen-
siktsmessig at disse innhenter barnets mening og fremlegge denne for retten. El-
lers bør dommeren selv ha en samtale med barnet. En slik samtale stiller store
krav til dommeren, jfr. det som er sagt foran i avsnitt III, 4.

Et annet spørsmål er hvorvidt foreldrene og/eller advokatene bør være til stede
under samtalene. Min klare oppfatning er at ingen av dem skal være til stede. På
den annen side bør innholdet av samtalene ikke være konfidensielt. Det er klart
at det for barna kan være et problem at dommeren ikke kan love dem taushet.
Men for partene og deres advokater er det viktig å få kjennskap til et så sentralt
forhold i saken. Dommeren bør derfor gi partene en kort orientering om samta-
len.

5. Barnets kjønn
Det synes ikke å være alminnelig enighet blant fagfolk i hvilken utstrekning

barnets kjønn bør få noen betydning i barnefordelingssaker. I et vedlegg til pro-
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memoriaen fra det svenske Justisdepartementet henviser overlege Carl Göran
Svedin til et par undersøkelser av barn og hevder at disse støtter tidligere klinisk
erfaring om at barn fra førskolealderen og oppover har behov for å vokse opp
med foreldre av samme kjønn. (Ds 1989:52, Vårdnad och umgänge.)

Det er dristig for en jurist å gå imot en slik sakkyndighet. Men en dommer må
ta selvstendig standpunkt også til dette spørsmålet. Hvis det er riktig som Svedin
sier, bør jo dette få betydning i mange barnefordelingssaker. Personlig er jeg i tvil
om hvor meget man kan trekke ut av slike undersøkelser hvor personlige forhold
og egenskaper vil spille en så sentral rolle. Man må iallfall tro at hvis det skjer et
utstrakt samvær med den annen av foreldrene, vil det ha mindre betydning om
det er en av samme kjønn som har foreldreansvaret.

Mitt generelle inntrykk av norsk rettspraksis er at barnets kjønn spiller en rolle
i enkelte saker, mens det i andre saker er helt uten betydning. Ikke så helt sjelden
forekommer uttalelse som dette i underrettene:

„Lagmannsretten legger forøvrig også som byretten en viss vekt på at C et-
ter hvert blir en ung pike som vil ha spesielt behov for sin mors støtte,
hjelp og veiledning." (Utrykt dom av Agder lagmannsrett 20. mars 1986.)

Jeg har ikke sett noen norsk høyesterettsdom etter den nye barneloven hvor
barnets kjønn er blitt tillagt vekt.

Det kan i denne forbindelse likevel være av interesse å sitere en uttalelse av en
sakkyndig (psykolog) i dom av Eidsivating lagmannsrett av 11. mai 1984:

„Det er også grunn til å peke på at C som liten pike bør få mulighet til den
vanlige identifisering med en varm, klok og innfølende kvinne som A er.
Hva enn en rolleutforming for en kvinne er i dag, så er det i alle fall en vik-
tig del av den å være hustru og mor, og dette i seg selv innebærer følelser
og holdninger som er viktige for piker og kvinner. Under ellers relativt like
forutsetninger for foreldre rollen, velger jeg å legge vekt på at kjønnsidenti-
fisering betyr noe i en barnefordelingssak."

Dette er et utsagn som gir et godt grunnlag for debatt.

6. Adgangen til å ta hensyn til annet enn barnets interesser
Den norske barnelovens § 34 tredje ledd uttaler at avgjørelsen „først og fremst"

skal rette seg etter det som er best for barnet. Et eksempel på at hensynet til hvil-
ken av foreldrene som vil lide det største tap, blir tillagt vekt, er dommen i Rt.
1985 s. 179. Det heter her:
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„I en sak som denne hvor begge foreldre ansees vel skikket for å ha om-
sorgen, er det vanskelig å vurdere hvilken løsning som vil være den beste
for C . . . Etter omstendighetene finner jeg derfor å burde se hen til at det
må forutsettes å bli et større tap for moren enn for faren ikke å få om-
sorgen."

Problemet med å åpne for en adgang til å trekke inn hensynet til foreldrene, er
at dette kan gli ut, slik at det går på bekostning av barnets interesser. Videre vil
det være meget vanskelig å vurdere hvem av foreldrene som vil lide det største
tap ved ikke å få barnet. Alt i alt mener jeg man bør vise stor varsomhet her.

Bør dommeren kunne legge vekt på dommens virkninger fremover, d.v.s. på
hensynet til de barn som senere blir gjenstand for en barnefordelingssak? Det er
f.eks. ikke tvil om at en dom som legger avgjørende vekt på størst samlet forel-
drekontakt, vil ha langt gunstigere virkninger enn en dom som bygger på status
quo-prinsippet.

Hensynet til det barn saken gjelder, må ha absolutt fortrinnsrett, her som el-
lers. Men hvor ingen løsning peker seg ut som den beste for barnet, mener jeg
man bør kunne trekke inn dommens virkninger fremover. Jeg har imidlertid ikke
sett noe eksempel på dette i rettspraksis, bortsett fra et mindretallsvotum i Rt.
1984 s. 728, hvor det bl.a. heter:

„Under disse forhold virker det etter min mening urettferdig om moren
skal tape saken . . . En slik løsning vil etter min mening innebære en u-
trygghet for ugifte mødre i deres ofte vanskelige situasjon, og vil neppe væ-
re egnet til å fremme et samarbeid mellom foreldrene om omsorgsopp-
gåvene."

Her trekkes inn både rettferdighetsbetraktninger og hensynet til dommens
virkninger fremover.

VI. Rådgivning og bistand til foreldrene

Det synes nå å være alminnelig enighet om at det er ønskelig at foreldrene selv
finner fram til en løsning i barnefordelingsspørsmålet. Samtidig befinner disse seg
ved et samlivsbrudd i en slik situasjon at de ofte ikke makter dette. Derfor er det
behov for rådgivning og bistand til foreldrene.

I Norge har man kommet forbausende kort på dette området, Danmark og
Sverige er kommet betydelig lenger. At man bør utbygge rådgivningstilbudet, er
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neppe tvilsomt. Blant de spørsmål som må drøftes i denne sammenheng, er om
dette skal være en statlig eller kommunal oppgave, og hvordan det rent praktisk
skal ordnes. Et særlig spørsmål er hvorvidt rådgivningen skal være frivillig eller
obligatorisk. Det har vært vanlig å hevde at den selvsagt må være frivillig fordi
rådgivning som skjer under tvang vil være til liten nytte. Dette innebærer en for-
enkling av problemet. Hvis ordningen gjøres fullt ut frivillig, vil det være mange
som ikke benytter seg av tilbudet selv om de kunne hatt god nytte av det.

I Sverige foreligger nå et forslag om at retten i en sak om barnefordeling eller
samværsrett kan pålegge sosialnemnden eller et annet organ å få i stand en såkalt
„samarbetssamtal" med sikte på å nå fram til enighet mellom foreldrene. Retten
kan gi oppdrag om samarbeidssamtaler selvom foreldrene ikke ber om det, og og-
så om foreldrene er skeptiske til en slik samtale. Foreldrene skal imidlertid ikke
ha noen sanksjonert plikt til å delta i samtalen. Det forutsettes at slike samar-
beidsavtaler skal være det normale. Bare hvis domstolene må regne med at de ik-
ke vil ha noen hensikt, skal de unnlate å initiere samtalene. Samtidig fremlegges
det forslag om at alle kommunene pålegges å ha et tilbud om samarbeidssamtaler.

Jeg mener man her har funnet fram til et meget godt kompromiss mellom frivil-
lig og obligatorisk ordning. Det er viktig at samarbeidssamtalen, eller en annan
form for rådgivning, blir et normalt ledd i prosedyren.

Muligens vil det også være ønskelig med et privat tilbud som supplement til det
offentlige. I USA er „mediation" blitt et hyppig benyttet tilbud i denne type sa-
ker. Det finnes en rekke forskjellige modeller for „mediation" i USA, og det er
både advokater og barnesakkyndige som driver med det. I visse tilfelle arbeider
psykologer og advokater sammen. - Det er delte meninger om „mediation" og
om hvorledes den bør utføres. Kritikken gjelder særlig at en av partene kan bli
overtalt til løsninger de egentlig ikke ønsker og som de ikke kan leve med. Til
dels synes kritikken også å dreie seg om en kamp mellom prof esj oner. Uansett vil
„mediation" i mange tilfelle hvor en rettssak hadde vært alternativet, kunne hjel-
pe partene til en raskere og billigere løsning som også er til barnets beste.

VII. Adgang til gjenopptakelse m.m.

Det er flere temaer som kunne ha vært tatt opp og som burde drøftes. Et spørs-
mål av viktighet er hvorledes avgjørelser i disse sakene skal tvangsgjennomføres.
De største problemene i denne forbindelse oppstår imidlertid i saker om sam-
værsrett. Avgjørelser om hvor barnet skal bo, vil normalt være en engangsopera-
sjon. Det tilsier at man kan benytte mer drastiske metoder for å få gjennomført
avgjørelsen.



170 Lucy Smith

Internasjonale saker reiser særlige problemer. Her er man nå i ferd med å få in-
ternasjonale konvensjoner som kan løse noen av problemene.

Hensynet til barnets beste tilsier at en avgjørelse om foreldreansvar og/eller
hvor barnet skal bo, ikke kan være rettskraftig på samme måte som andre dom-
mer. Det viktigste er hele tiden barnets beste. Hvis den første avgjørelsen viser
seg å være uheldig for barnet, må det være adgang til å ta saken opp på nytt. På
den annen side ser man ikke sjelden at denne adgangen til ta saken opp på nytt,
blir misbrukt. Noen foreldre holder det gående i årevis med forskjellige typer
rettslige skritt, noe som kan være til stor skade for barnet. Det er vanskelig å se
hvordan man kan unngå dette. Advokatene har imidlertid en viktig oppgave i
denne forbindelse. I en avgjørelse i Rt. 1983 s. 535 uttaler Høyesteretts kjære -
målsutvalg at domstolene ikke kan avvise et saksanlegg med den begrunnelse at
de påberopte grunner åpenbart ikke kan føre fram. Kjæremålsutvalget uttaler vi-
dere at ubegrunnede søksmål må søkes motvirket gjennom saksomkostninger og
eventuelt rettergangsbøter. Spørsmålet er om domstolene er flinke nok til å be-
nytte disse midler.

VIII. Avslutning

Det viktigste som har skjedd i saker om foreldreansvar i de senere år, er etter
mitt syn aksepten for at et barn trenger både sin far og sin mor. Dette har først og
fremst fått sitt uttrykk i gjennomslaget for felles foreldreansvar. Men man ser det
også i domstolenes vektlegging av prinsippet om størst samlet foreldrekontakt, i
den nye norske regelen om at hindring av samværsrett gir rett til å kreve ny av-
gjørelse av spørsmålet om foreldreansvar eller hvor barnet skal bo, og man ser
det i det svenske lovforslaget hvor det presiseres at man ved vurderingen av barn-
ets beste skal legge vekt på barnets behov for en nær og god kontakt med begge
foreldre. Iallfall i norsk rett har det også skjedd en styrkelse av samværsretten,
særlig for ugifte fedre.

Tempoet i denne utviklingen har vært forskjellig i de nordiske land. Jeg er
overbevist om at man her befinner seg på en riktig vei, og at de land som ligger
etter i utviklingen, bør vurdere å endre sine regler på enkelte punkter.

Jeg ser det slik at det i realiteten er iferd med å skje en totalomvending i ut-
gangspunktet for disse sakene. Tidligere var den store hovedregel at en skilsmisse
også innebar en skilsmisse mellom barna og den ene av foreldrene. Så foretok
man gradvis visse unntak fra denne hovedregelen, først og fremst ved en inn-
rømmelse av samværsrett for den av foreldrene som ikke bodde sammen med
barnet. Det riktige utgangspunkt, og det som nå er i ferd med å bli etablert, er at
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det rettslige og faktiske forhold mellom barnet og begge foreldrene i størst mulig
utstrekning skal være det samme etter samlivsbruddet som før. Det er ikke mel-
lom barnet og en av foreldrene skilsmissen finner sted. Så får man gjøre de unn-
tak fra hovedregelen som er helt nødvendige fordi barnet ikke lenger kan bo sam-
men med begge foreldre samtidig.


