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Sammendrag 
Torsdag 25. februar 2010 stilte journalist Inge B. Hansen i Aftenposten følgende retoriske 

spørsmål; Utøver mannlige og kvinnelige dommere ulikt skjønn i barnefordelingssaker? 

Foranledningen var Høyesteretts avgjørelse Rt. 2010 s.216 og sakens behandling i tidligere 

rettsinstanser. Journalisten stilte altså spørsmål både ved vurdering og sluttresultat. 

Jeg har undersøkt 10 barnefordelingssaker som alle har vært behandlet i Høyesterett i 

perioden 1990-2010. Dette utgjør tilsammen 30 saker totalt. Ut fra dette er spørsmålet forsøkt 

besvart. 

Oppgavens hovedfokus har vært det avgjørende hensynet som er vektlagt i avgjørelsen om 

barnets faste bosted, sett i forhold til dommerens kjønn eller rettens kjønnsmessige 

sammensetning. 

Resultatene fra undersøkelsen viser om mulig en tendens til at menn og kvinner vektlegger 

ulike avgjørende hensyn, men gir ingen klare entydige svar. Materialet viser få dissenser i 

saker der retten er sammensatt av både kvinner og menn. 
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Forord 

Hvordan oppgaven ble til 
 

Torsdag 25.februar 2010 hadde Aftenposten1 en juridisk kommentar som inneholdt følgende 

retoriske spørsmål; Utøver mannlige og kvinnelige dommere ulikt skjønn i 

barnefordelingssaker?  

Aftenpostens journalist mente at spørsmålet med rette kunne stilles etter at Høyesterett hadde 

avsagt sin dom, jf. Rt 2010 s. 216. 

Saken gjaldt spørsmålet om hvor partenes syv år gamle datter skulle bo, hvem av foreldrene 

som skulle ha foreldreansvaret, og omfanget av rett til samvær for den av foreldrene datteren 

ikke skal bo sammen med. I sin begrunnelse la Høyesterett avgjørende vekt på at jenta hele 

livet hadde bodd sammen med mor, og at hun derfor hadde sterkest tilknytning til dette 

nærmiljøet. Høyesterett kom i sin avgjørelse frem til at hun fortsatt skulle ha fast bosted hos 

moren. Retten la avgjørende vekt på hensynet til status quo. Moren ble tilkjent den daglige 

omsorgen for datteren. 

I det partene aldri hadde bodd sammen, ble også mor tilkjent foreldreansvaret. Retten fastsatte 

videre at jenta kun skulle ha samvær med far seks timer per uke med tilsyn. 

Tingsretten kom i sin avgjørelse frem til at moren skulle ha foreldreansvaret alene, og at 

datter skulle ha fast bosted hos moren. Retten la avgjørende vekt på risikoen for betydelig 

skade på sikt ved en eventuell flytting til far, i det datteren var sterkt knyttet til mor. Faren ble 

ikke gitt samværsrett. Tingrettsdommeren som administrerte saken var kvinne. 

Frostating lagmannsrett kom i sin avgjørelse til det motsatte resultat. Lagmannsretten 

konkluderte med at hensynet til mest mulig samlet foreldrekontakt talte for at datteren i 

fremtiden burde bo hos far, og kun ha samvær med mor. Dommerne fremhevet og vektla i sin 

begrunnelse morens manipulasjon av datter. Alle dommerne i Frostating var menn, og 

dommen var enstemmig. 

                                                
1 Hansen 2010 
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Moren anket avgjørelsen inn for Høyesterett, og en enstemmig rett kom altså frem til at moren 

skulle ha foreldreretten alene, at barnet skulle bo fast hos henne, og at far skulle ha samvær 

med tilsyn. Alle dommerne i Høyesterett var kvinner og dommen var enstemmig.  

Sakens ulike utfall i tidligere rettsinstanser, og den endelige Høyesterettsavgjørelsen utgjorde 

bakgrunnen for spørsmålet Aftenpostens kommentator stilte; 

“Saken har vært behandlet av en tingrettsdommer, tre lagdommere og fem 
høyesterettsdommere. At det utøves skjønn i rettsinstansene, viser hvor vanskelig det kan være 
å avgjøre slike saker. Kan det være slik at dommernes kjønn har betydning når skjønnet skal 
utøves? 

Dommeren i tingsretten er kvinne. Hun ga mor medhold. De tre lagdommerne som 
mente at datteren burde bo hos faren er alle menn. De fem høyesterettsdommerne som til sist 
gav mor medhold er alle kvinner. 

Tilfeldig?” 2 

Spørsmålet Inge Hansen stilte skulle altså bli inspirasjon og danne utgangspunkt for min 

masteroppgave i Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). 

 

 

                                                
2 Hansen 2010 
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1 Kapittel  

1.1 Innledning 
Mange norske barn opplever samlivsbrudd og et stadig økende antall saker ender med 

behandling i rettsapparatet.  Det finnes ingen nøyaktig statistikk på antall 

barnefordelingssaker alene som behandles av retten pr. år, fordi alle saker registreres under 

ett3.  

I NOU 1998:17 fremgår det at det i perioden 1994-1996 kom inn ca. 1.150 

barnefordelingssaker pr år ved domstolene. Dalseide skriver at antall skilsmisser har variert, 

men «lå i gjennomsnitt rundt ca.10.000 per år på 1990-tallet. I tillegg kommer oppløste 

samboerforhold»4.   

 Haugli anslår at det totale antall barn som i dag berøres av at foreldre bryter ut av parforhold 

til sammen utgjør ca. 25.000 pr. år.5 

Flertallet av saker får likevel sin løsning utenfor rettssalen. Barneloven gir foreldre fri adgang 

til å avtale løsninger med hensyn til foreldreansvar, samvær og hvor barnet skal bo fast. 

Foreldrene kan altså avtale barnefordeling fritt etter eget skjønn. Imidlertid, i de tilfelle 

partene ikke kommer til enighet om fordelingen av barna, kan saken bringes inn for 

domstolen. 

1.2 Problemstilling; 

Utøver kvinnelige og mannlige dommere ulikt skjønn i 
barnefordelingssaker? 

  

                                                
3 NOU 2008:9 s. 21 
4 Dalseide 2004 s. 2 
5 Haugli 2010 s. 6 
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1.3 Oppgavebeskrivelse 
Oppgaven ligger i et grenseland og har berøringsflater mot flere rettsvitenskapelige fagfelt. 

Hovedfokus er barneretten, men rettssosiologien ligger også meget nær fordi det i oppgaven 

også fokuseres på hvordan den formelle jussen “virker“ i samfunnet.   

Sosiologiens generelle mål er å finne frem til grunnelementer som kan beskrive generelle 

samfunnsforhold eller disipliner på tvers av det fagspesifikke. Rettsosiologien tar imidlertid 

sikte på å kaste lys over den generelle sammenhengen mellom retten og samfunnsforholdene. 

Rettsosiologien har nettopp interesse for relasjonen mellom rettsreglene og reglenes sosiale 

virkninger.6  

Rettsvitenskapen er derimot en fagspesifikk disiplin som «fremstiller den positive rett i et 

samfunn på et gitt tidspunkt».7  Rettssosiologien kan sees som en hybrid bestående av begge 

fagdisipliner, dels er det en beskrivelse av retten slik den er, dels er det en beskrivelse av dens 

virkninger. 

Denne oppgaven beveger seg nettopp i grenselandet mellom rettsvitenskap og rettssosiologi. 

Dels beskriver den den materielle juss, dels gir den en beskrivelse av praksis og loven slik den 

virker gjennom dommer. Rettssosiologien gis plass gjennom beskrivelsen av dommeren og 

dennes rolle som forvalter av den materielle juss. Dommeren er den fremste forvalter av 

rettsreglene og er rettsstatens ansikt utad. 

Barnefordelingssaker har en del særtrekk som gjør denne typer saker meget spesielle. 

Tvistetemaet rører ved grunnleggende menneskelige følelser og har store følelsesmessige 

konsekvenser for de berørte parter. Det er derfor av stor betydning at partene som berøres av 

avgjørelsene har tiltro til systemet, og at de har tillit til at avgjørelsene er riktige. Videre er det 

også slik at barnefordelingssakene er en type avgjørelser hvor dommerens skjønn har stor 

betydning. Det er dermed av stor interesse å belyse de faktorer som kan ha betydning for 

dommerne i deres skjønnsutøvelse. 

De fleste andre sivile saker har tema av mer teknisk og/eller juridisk karakter. 

Barnefordelingssaker er avgjørelser som angår viktige forhold i menneskers liv, og som har 

                                                
6 Aubert 1982 
7 Ibid, s 27 
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den største betydning for menneskene det angår. De impliserer de mest grunnleggende spekter 

av menneskelige følelser. 

Nettopp på grunn av tvistetemaets karakter og skjønnstemaets betydning for avgjørelsen, er 

det et relevant spørsmål om dommerens kjønn kan ha betydning for vurderingen? Og dersom 

det er slik at kvinnelige og mannlige dommere faktisk vektlegger momentene og vurderer 

hensynene ulikt, burde da partene i barnefordelingssaker være sikret en mer balansert 

kjønnsmessig vurdering under domstolsbehandlingen? 

1.4 Avgrensning og presisering av oppgaven 
Oppgaven har barnefordelingssaker i Norge som tema.  Barnefordelingssaker er saker hvor 

foreldreansvaret, barnets faste bosted og retten til samvær er tvistetemaer. I noen saker er ikke 

alle tre temaene aktuelle problemstillinger. I de aller fleste sakene er det imidlertid slik.  

Oppgavens hovedfokus har vært å forsøke å finne ut om kjønn er et element av betydning i 

skjønnsutøvelsen i barnefordelingssaker. Jeg har ikke fokusert på om det endelige resultatet i 

sakene kan sies å være påvirket av dommerens kjønn, med andre ord om mannlige dommere i 

større grad foretrekker menn som omsorgspersoner eller om kvinner har en preferanse for 

kvinner. Dette har i noen grad også vært gjenstand for debatt.8   

Utvalget av dommer, som jeg kommer tilbake til, omfatter kun saker hvor tvistetemaene 

hovedsakelig er foreldreansvaret og barnets faste bosted (daglig omsorg). Saker som i 

hovedsak omhandler retten til samvær, er dermed ikke med i utvalget. 

Retten til samvær følger for den av foreldrene som ikke får utøve den daglige omsorg 

gjennom barnets faste bosted. Samværsretten er en rett både for foreldrene og barn, og er en 

viktig faktor for den av foreldrene som ikke utøver den daglige omsorg. Slik jeg ser det, 

brukes samværsretten ofte som en balanseringssfaktor i sakene for å oppveie «tapet» av den 

daglige omsorgen.  

Samværsretten er omtalt i oppgaven og i domsmaterialet, men temaet er ikke gitt noen sentral 

plass.  

                                                
8 Drammens Tidende publisert 13.01.2009 
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Momentene som står sentralt ved vurderingen av fast bosted og som er utviklet i rettspraksis 

er presentert under punkt 4.2. Enkelte momenter er gitt mindre omtale. Dette fordi disse 

momentene ikke har hatt avgjørende betydning i de foreliggende sakene i mitt 

domsmaterialet. Momentet eller ønsket om ikke å skille søsken er et slikt moment. Barnets 

kjønn, alder og utviklingen av kjønnsidentitet, sett i forhold til den av foreldrene som får den 

daglige omsorg er et annet. Momentene er omtalt under «andre momenter», punkt 4.2.7. 

For bedre å kunne presentere bakgrunnen for en dommers vurderinger og avgjørelser, og for å 

få en mer balansert fremstilling, burde representanter for dommerstanden ha kommet til ordet. 

Tanken var å intervjue noen dommere for på denne måten å få frem deres vurderinger og 

tanker rundt temaet kjønn og skjønn. Begrensningene med hensyn til oppgavens omfang 

umuliggjorde det.  

1.5 Begrepsavklaringer 
I det følgende vil jeg redegjøre for noen sentrale begreper. Samvær og delt bosted er viktige 

begreper i barnefordelingssaker, men er ikke behandlet her, da disse ikke er sentrale for min 

problemstilling. 

1.5.1 Barnefordelingssaker 

Barnefordelingssaker er i NOU 1998:17, definert som “ saker etter lov av 8.april 1981, nr 7 

om barn og foreldre, om foreldreansvar, samværsrett og spørsmål om hvor barnet eller barna 

skal bo”.9  Tilsvarende definisjon er lagt til grunn for oppgaven.  

Begrepet barnefordeling har vært kritisert, blant annet av Dalseide 10 og Rønbeck 11. 

«Et barn kan strengt tatt ikke fordeles. Barnefordelingssakene handler likevel om fordelingen 

av foreldrenes tilgang til barnets tid og mulighet til involvering i deres liv. En annen måte å 

formulere dette på er at barnefordelingssakene dreier seg om nåtidig og fremtidig 

omsorgsorganisering.»12  

                                                
9 NOU 1998:17, s 12 
10 Dalseide 2004 s. 3, note 4 
11 Rønbeck og Hagen 2007 
12 Ibid, s. 534 
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1.5.2 Barn 

Lov av 8. april 1981, nr.7 regulerer ulike sider ved forholdet mellom barn og foreldre. Loven 

skiller mellom foreldreansvar, barnets faste bosted og retten til samvær. 

Barnets rettsstilling i barnefordelingssaker er regulert i tvl. §§ 2-1 til 2-4 som angir vilkårene 

for prosessdyktighet og partsevne. Barnet er ikke part i en sak mellom foreldre. 13 

Mindreårige under 18 år har i utgangspunktet ikke selvstendige partsrettigheter. Barn har 

dermed ikke adgang til å gjøre selvstendige partsrettigheter gjeldende. Imidlertid åpner loven 

for at barn i særlig belastede saker, kan få oppnevnt egen advokat, jf. bl. § 61.1.ledd nr. 5. 

Barn skal høres, og har etter loven rett til å uttale seg om «personlege høve», jf. bl. § 31, 2 

ledd, første punktum. Dette gjelder blant annet i spørsmålet om hvem av foreldrene barnet 

ønsker å bo fast hos. Barnets egen mening skal tillegges vekt ved økende alder. Bestemmelsen 

var gjenstand for en lovendring som trådte i kraft 1.april 2004. Uttaleretten ble da senket fra 

tolv til sju år.14 

1.5.3 Foreldreansvaret 

Foreldreansvaret er i barneloven kap.5, definert som den rett og plikt foreldre har til å vise 

omsorg, og ta avgjørelser for barnet i viktige personlige forhold, jf. bl.§ 30 flg.  

Foreldreansvaret begrenses i noen grad av reglene om barnets med- og selvbestemmelsesrett, 

jf. bl. §§ 31 og 33. Barnets med- og selvbestemmelsesrett øker med barnets alder. Avgjørelser 

som hører inn under foreldreansvaret, kan for eksempel være beslutninger knyttet i til 

medisinsk behandling, inn- og utmelding av trossamfunn, utstedelse av pass og flytting til 

utlandet.   

Foreldre med barn født i ekteskap har foreldreansvaret sammen, jf. bl. §34. 

Fra 1.januar 2006 har samboende foreldre også felles foreldreansvar for felles barn, dette 

dersom partene er registrert på samme adresse i folkeregisteret, og farskapet er erkjent,  

jf. bl.§ 34, 2.ledd, jf. § 39. 

                                                
13 Kjølberg 2006 s. 208 
14 Ibid s. 64 
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Ved samlivsbrudd fortsetter foreldre som har felles foreldreansvar å ha det, med mindre de 

avtaler noe annet. Avtaler om endring i foreldreansvaret må sendes folkeregisteret for å anses 

gyldige, jf. bl.§ 39. 

Dersom foreldrene ikke er gift eller bor sammen, får mor foreldreansvaret alene, med mindre 

noe annet avtales mellom partene, jf. bl. §35, 1.ledd. 

1.5.4 Fast bosted 

Fast bosted er stedet i praksis forstått som det stedet «hvor barnet bor mest (flest netter) og 

hvor det har sitt folkeregistrerte bosted.» 15 Begrepet tilsvarer begrepet “daglig omsorg” som 

er et begrep brukt i eldre rettspraksis. Begrepet ble endret etter en lovendring i 1997.16  

Reglene som omhandler barnets faste bosted står i barneloven §§ 36 og 37. 

Begrepet fast bosted består av to elementer. For det første sier begrepet noe om hvor barnet 

bor fast eller eventuelt hvem av foreldrene barnet bor mest sammen med. For det andre 

innebærer begrepet en utvidet bestemmelsesrett. Den av foreldrene hvor barnet bor fast, gis 

alene mulighet til å ta avgjørelser som gjelder vesentlige sider av den daglige omsorgen, jf. 

bl.§ 37. 

Loven nevner valg av barnehage, skole eller bosted, som eksempler på 

avgjørelsesmyndigheten.  

Fast bosted innebærer altså at den av partene som får tilkjent dette ansvaret, får en større 

beslutningsmyndighet med hensyn til avgjørelser hva gjelder barnets dagligliv.  

Dette innebærer også at den av partene hvor barnet får sitt faste bosted, kan flytte til en annen 

kant av landet og ta barnet med seg. Dette uten hinder fra den annen part, og uavhengig av om 

foreldrene i utgangspunktet har avtalt felles foreldreansvar. 17 Det er fra 1. juli 2010 innført en 

varslingsplikt ved flytting.18 Varslingsplikten gjelder begge foreldre, jfr. bl.§ 42,1. ledd i.f. 

  

                                                
15 Kjølberg 2006 s. 60 
16 Ibid s. 26 
17 Ibid s. 26 
18 Prop. 14 L (2009-2010) 
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1.6 Metodevalg og kildekritikk 
Oppgaven gjør bruk av samfunnsvitenskapelig metode, og gjør bruk av både kvantitativ og 

kvalitativ metode19, se punkt 5.2. Ved at oppgaven gjør bruk av et visst antall dommer og en 

analyse av disse, er jeg inspirert av kvalitativ, såvel som kvantitativ metode. 20  

Antallet dommer i denne undersøkelsen utgjør ikke et tilstrekkelig antall til å kunne gi 

analysen statistisk relevans, slik kravet til vitenskapelig metode er definert. Til det er antallet 

dommer for få. Samtidig måtte antallet dommer være håndterbart og mulig å sammenligne.  

Det kan også være at undersøkelsen i noen grad ikke bygger på et representativt utvalg av 

saker. Utvalget av dommer er ikke gjort med bakgrunn i de krav som stilles til kvantitativ 

metode.21 Dette fordi utvalget av dommer i utgangspunktet allerede er begrenset.  

Allerede ved innhentingen av dommene kan det ligge mulige feilkilder, både systematiske og 

tilfeldige. Det kan muligens også stilles spørsmålstegn ved om dommene er brukbare som 

datagrunnlag for å analysere og belyse oppgavens problemstilling. Imidlertid må jeg si at 

dette er det nærmeste jeg kommer. Oppgaven har aldri tatt mål av seg til å representere eller 

gi statistisk holdbare svar, kun om mulig si noe om en tendens. Ved å ta utgangspunkt i de 

momentene som er fastlagt gjennom rettspraksis har jeg hatt en viss mulighet til å 

sammenlikne dommene med hverandre.   

Oppgavens omfang har satt noen begrensninger med hensyn til antall dommer. Dommer med 

tilnærmelsesvis likt faktum som har vært behandlet i alle tre instanser, er begrenset.  Dommer 

der faktum har inneholdt særegne momenter, som i for stor grad har kunnet påvirke 

vurderingen og det endelige resultat, har ikke fått plass i det endelige utvalget. Et eksempel er 

domsrekken Rt-1997-43 (HR-1997-5-3) der vurderingstemaet «barnets beste» endret karakter, 

da mor og barn hadde flyttet til Polen etter lagmannsrettens dom. Et annet eksempel er Rt-

1993-707 (Hr-1993-69-B) der barnevernet fant grunnlag for å overta omsorgen før saken kom 

opp for Høyesterett. En av dommene behandlet foreldreansvar ved dødsfall, jf Rt-2000-1460. 

På den annen side er saker kommet med, på tross av et noe særpreget faktum. Rt- 1996-398 er 

et eksempel på det. Alvorligheten i mors påstander preget saken i noen grad slik den fremsto 

                                                
19 Holme 1996 
20 Ibid 
21 Jacobsen 2005 
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for herredsretten. Lagmannsretten og Høyesterett så imidlertid bort fra påstandene da de ikke 

ble ansett bevist. 

Undersøkelsen er konsentrert om dommer. Kjennelser er bevisst utelatt. Dette fordi det i 

dommene er tatt stilling til sakens realiteter, og fordi disse er best begrunnet. 

Flere av dommene er etter hvert blitt gamle.  I dette enkle faktum ligger det potensielle 

feilkilder som kan svekke undersøkelsen. Det er et ubestridelig faktum at det tidligere var 

flest menn ansatt som dommere ved de alminnelige domstolene. Kvinnelige dommere var for 

få år siden klart i mindretall. Dette kan sees i de eldste domsrekkene. For å få en best mulig 

kjønnsmessig balanse var det derfor naturlig å konsentrere utvalget om de nyeste dommene.  

Synet på barne- og omsorgsfordeling har endret seg, så også den alminnelige rettstilstand. 

Morspresumsjonen ble forlatt 1981, kjønnsrollene i endring, og likestillingen mellom 

kjønnene annerledes enn for bare få år siden.  Disse samfunnsendringene kan spores i 

avgjørelsene, og kanskje også medføre forskjeller i dommernes vurderinger i nye og eldre 

dommer.  

Alle disse faktorene kan sies å svekke materialets sammenlignbarhet. På den annen side 

skriver Skjørten, at man nok kunne forvente at samfunnsutvikling og endring i syn på barnets 

beste kunne spores i domstekstene, slik var det imidlertid ikke.22  

1.7 Oppgavens oppbygging 
Oppgaven består grovt sett av to deler.  

I oppgavens første del redegjøres for problemstillingen med en nærmere presisering og 

avgrensning. Deretter følger begrepsavklaringer og en nærmere redegjørelse for gjeldende rett 

med de relevante paragrafer på barnerettens område. Neste kapittel inneholder begrunnelse 

for valg av vitenskapelig metode og kildekritikk. Deretter gjøres rede for utvalgte deler av 

rettssosiologisk forskning med fokus på kjønn. Så følger en presentasjon av rettens 

hierarkiske oppbygging og dommersammensetningen i de enkelte rettsinstanser. 

Dommerrollen er viet et eget kapittel. I samme kapittel redegjøres for utviklingen av 

barneretten, som meget vel kan sies å følge samfunnsutviklingen og likestillingen for øvrig.  

                                                
22 Skjørten 2005 s. 151 
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I oppgavens andre del presenteres således de momenter som er avgjørende for vurderingen av 

barnets faste bosted. Dette er momenter som muliggjør en sammenlikning av de ulike 

dommene i det innsamlede materialet. I innledningen til domsmaterialet foreligger også en 

redegjørelse for arbeidet med innsamlingen av dommene. Til slutt følger en presentasjon og 

analyse av de innsamlede dommene, som utgjør grunnlaget for forsøket på å besvare 

oppgavens problemstilling.  
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2 Kapittel 

2.1 Rettssosiologisk forskning 
I mine undersøkelser har jeg funnet lite nyere norsk rettssosiologisk forskning på kjønn og 

kjønnsproblematikk. 

I 2005 foretok imidlertid Skjørten en studie av tre årganger med lagmannsrettsdommer. 

Studien bestod av dommer fra perioden 1998 til 2000, totalt 129 avgjørelser. Sakene gjaldt 

foreldres konflikt med hensyn til hvor barnet skulle bo, foreldreansvar og samvær. 23 

Skjørten konsentrerer sin undersøkelse om argumentasjonen hos partene. Hun ønsket å finne 

ut hvilke argumenter som gjorde seg oftest gjeldende i barnefordelingssakene, og om 

argumentene varierte i forhold til om parten var kvinne eller mann. 

Hun fant at argumentasjonen i stor grad var kjønnsspesifikk i barnefordelingssakene. Bruken 

av argumenter varierte altså ut i fra om parten var kvinne eller mann. 

Hun fant også at argumentene og bruken av dem hos partene hadde endret seg over en trettiårs 

periode. Momentene som legges til grunn i vurderingene er likevel stabile, hevder hun, sett i 

forhold til de store endringer som har skjedd i barns oppvekstsituasjon.24   

Skjørtens undersøkelse er interessant fordi den viser at kvinner og menn argumenterer ulikt i 

kampen for sine barn.  

En annen undersøkelse med fokus på kjønn ble skrevet i 1999. Daværende advokatfullmektig 

Bahus skrev en særavhandling som tok for seg ulikheter mellom kjønnene, sett i forhold til 

advokatyrket. Hun fant i sin undersøkelse klare forskjeller mellom kvinnelige og mannlige 

advokater med hensyn til portefølje, fagfelt og inntjening.25  

De kvinnelige advokatene hadde en portefølje som sterkt avvek fra de mannlige advokaters 

portefølje. Kvinnene jobbet først og fremst med de «myke» fagene, blant annet barne- og 

familierett. Kvinnene hadde følgelig også en vesentlig lavere inntjening enn sine mannlige 

kollegaer. Resultatene i undersøkelsen tyder på at kvinnene i advokatyrket hadde helt andre 

verdiprioriteringer enn sine mannlige kollegaer. 
                                                
23 Skjørten 2005 
24 Ibid s. 151 
25 Bahus 2001 
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Bahus viser i sitt forsøk på forklaring til en svensk undersøkelse som hevder at 

 «kvinner er bedre trenet til å se andre personers omsorgsbehov og gjennom sin sosialisering 

lettere enn menn stiller opp for andre, og at de lettere underordner sine egne behov til fordel 

for andres.  Muligheten og ønsket om å hjelpe medmennesker lar seg bedre realisere dersom 

man har en portefølje bestående av familierett kontra for eksempel ren kontraktsrett eller 

selskapsrett.”26 

Skjørtens undersøkelse viser imidlertid med tydelighet at kvinner tillegger andre argumenter 

betydning enn menn, i kampen for sine barn.  

Bahus` undersøkelse tyder på at menn velger bort «mykjus-fag» til fordel for fag som gir 

høyere faglig prestisje og dermed høyere inntjening.  

Verken Skjørtens eller Bahus` undersøkelser kan gi svar på denne oppgavens problemstilling. 

Begge undersøkelsene viser tendenser i retning av at kvinner og menn vurderer og prioriterer 

ulikt. 

Er det da urimelig å tenke seg at disse kjønnsulikhetene også kan ha betydning i utøvelsen av 

dommergjerningen, og at forskjellene kan ha betydning for utøvelsen av skjønnet, og dermed 

også for resultatet i barnefordelingssaker ? 

                                                
26 Bahus 2001 s. 425 
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3 Kapittel 

3.1 Domshierarkiet og rettens sammensetning. 
De alminnelige domstoler er oppregnet i domstolloven, lov av 13.august 1915, nr.5, § 1.      

De alminnelige domstoler er; Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene. 

Domstolene er organisert i et hierarkisk system, dvs. i et system med flere nivåer. Det er 

vanlig å betegne tingretten som første instans, lagmannsretten som andre instans, og 

Høyesterett som tredje og siste instans, jf. Grl.§ 88.  

En dommer i en høyere rettsinstans kan ikke instruere en dommer i en lavere instans med 

hensyn til vurdering eller resultat. Domstolens øverste leder har heller ingen direkte 

instruksjonsrett overfor den enkelte dommer. Dette følger av prinsippet om domstolenes og 

dommeres uavhengighet.  

Domstolsloven regulerer rettsinstansenes sammensetning og antallet dommere. Som 

utgangspunkt og hovedregel gjør bare én dommer tjeneste i tingretten, jf. dl.§ 21, 2.ledd. 

Lagmannsretten settes som hovedregel med tre fagdommere, jf. dl.§12,1.ledd, men det er 

imidlertid et skille mellom straffesaker og sivile saker. I straffesaker settes lagmannsretten 

med lagrette som svarer ja eller nei på skyldspørsmålet, jf dl § 14, jf strpl §§ 365 flg. 

 I sivile saker er utgangspunktet at retten settes med tre fagdommere, men i enkelte tilfelle kan 

retten settes med meddommere. Tvisteloven åpner for en slik adgang jf. dl. §14. I hovedsak 

åpner loven for bruk av meddommere i saker hvor dette er et krav fra en av partene eller i 

tilfeller der retten selv finner det ønskelig, jf. tvl § 9-12 og § 29-17. 

I norsk rettspleie går et skille mellom fagdommere og lekdommere. Fagdommere ved de 

alminnelige domstoler er alltid jurister.  Lekdommere er ikke yrkesjurister. Lekdommere 

trekkes eller oppnevnes til tjeneste i den enkelte sak.27  

Barnefordelingssaker er sivile saker og følger dermed prosedyreregler beregnet på sivile 

saker. 

                                                
27 NOU 1999:19 s. 44 
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Meddommere og lagrettemedlemmer tas ut ved loddtrekning. For å kunne velges som 

meddommer eller lagrettemedlem må man etter loven tilfredsstille visse vilkår, jf. dl.  

§§ 70 - 72. 

Hver tingrett og hvert lagsogn har to utvalg for henholdsvis meddommere og meddommere 

og lagrettemedlemmer, ett for kvinner og ett for menn, jf. dl. §§ 64 og 65. 

Høyesterett dømmer i tredje og siste instans, jf. Grl.§ 88. Avgjørelser avsagt i Høyesterett er 

med andre ord endelige, og partene har etter dennes behandling ingen ankemulighet innenfor 

det norske rettssystemet. I Høyesterett behandles alle saker uten lekdommere. 

For at en sak skal komme til behandling i Høyesterett, må den tilfredsstille en del prosessuelle 

vilkår. Saker som etter domstolsloven faller inn under dl § 5, 2.ledd, behandles i Høyesterett 

med fem dommere. Dette utgjør de fleste av sakene som er omhandlet i denne oppgaven. I 

særlige tidkrevende saker kan det bestemmes at saken behandles med ytterligere to dommere, 

jf. dl.§ 5, 3. ledd. I saker av særlig viktighet kan Høyesterett settes med storkammer eller 

plenum etter særlige regler. 

3.1.1 Dommerrollen i barnefordelingssaker 

I NOU 1999:19 presiseres det at en dommer i sin dømmende virksomhet skal være 

uavhengig. Dommeren skal gjøre jobben uten å være utsatt for trusler, usaklig påvirkning 

eller hindringer av annen art. Det presiseres at den interne fordelingen innad i domstolen må 

skje etter et tilfeldighetsprinsipp, uavhengig av hva partene i saken eller andre berørte måtte 

ønske. 

Den enkelte dommer må i hver enkelt sak bygge på loven og tidligere rettspraksis, og i 

vurderingene trekke inn sitt eget alminnelige skjønn. Dette skjønnet åpner for dommerens 

egne holdninger og erfaringer.28 

Barnefordelingssaker er krevende for alle involverte parter og stiller strenge krav til 

saksbehandlingen. Det er gitt nye saksbehandlingsregler for barnefordelingssaker.29 Disse 

trådte i kraft 1. april 2004. Reglene medfører endringer, også i dommerrollen.30  

                                                
28 NOU 1999:19 
29 Ot.prp. nr. 29 (2002-2003) 
30 Veileder Q-15/2004 



23 
 

Det mest sentrale er tydeliggjøringen av hensynet til barnets beste, og at prinsippet skal være 

det bærende element gjennom hele prosessen. Barnets beste angir den overordnede materielle 

og prosessuelle norm. Innholdet i begrepet er fastlagt gjennom rettspraksis og juridisk teori. 

Vurderingen er både konkret og skjønnsmessig.31  

Endringene i saksbehandlingsreglene innebærer at domstolen i større grad enn tidligere kan 

tilrettelegge saksbehandlingen ved bruk av ulike virkemidler, og tilpasse rettsprosessen til den 

enkelte sak. Det er etter endringene blitt et større fokus på meklingsinstituttet og dommerens 

rolle som konfliktdemper.32  

«Det er dette skifte fra en ensidig konfliktorientering til en felles problemløsning som er den 

sentrale endringen i de nye prosessreglene i barneloven, og som legger føringer for en 

annerledes dommerrolle».33  

I en evaluering av de nye prosessreglene, utført på oppdrag fra Barne- og 

likestillingsdepartementet, fant Koch at endringene for det meste ble oppfattet svært positivt 

av de profesjonelle aktører. Resultatene tydet imidlertid på at erfaringene var svært 

personavhengige. «Halvparten av advokatene og nesten en tredjedel av de sakkyndige mener 

det er svært store eller store forskjeller mellom domstolenes måte å behandle sakene på, og 

enda flere mener det er store individuelle forskjeller mellom dommerne».34
  

3.1.2 Dommeren og skjønnsutøvelsen 

Barnefordelingssaker er preget av at tvistetemaet er fordeling av barn. Tvistegjenstanden 

innebærer at vurderingen blir en annen enn den tradisjonelle rettferdighets- og 

fordelingsdiskusjonen som vanligvis preger de sivile søksmålene.           

 

«Mens en fordelingsnøkkel alltid vil innebære en eller annen form for konkurranse, vil en 

diskusjon om omsorgsorganisering innebære en invitasjon til samarbeid om en delt eller felles 

problemløsning.  

Barnefordelingssakene åpner i tillegg for et betydelig innslag av skjønn. I NOU 1998:17 er 

skjønnstemaet beskrevet slik:  
                                                
31 NOU 1998:17 
32 Rønbeck 2007 
33 Ibid, s 534 
34 Koch 2008 s. 4  
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“Både anvendelsen av den rettslige normen og vurderingen av de faktiske sider i 

barnefordelingssakene har sterke skjønnsmessige sider, og beslutningstakerens eget verdisyn 

kan spille inn i større grad enn i andre sivile saker.”35  

Det er imidlertid et faktum at vurderingsprosessen ikke bare består av objektive fakta, 

argumenter og bevisst analyse. Vurderingen styres også av ubevisste mentale prosesser. Den 

preges nødvendigvis også av holdninger, følelser og av psykologiske mekanismer. 36 

Dersom psykologiske mekanismer og egne erfaringer antas å spille en rolle ved vurderingene, 

kan det være mulig å tenke seg at også dommerens kjønn kan ha betydning ved 

skjønnsutøvelsen? 

Eckhoff skriver at dommere antas å dømme både i kraft av juridisk metode, sine erfaringer og 

det helhetsinntrykk som saken gir.  Bedømmelsen og avgjørelsene trenger ikke å ha en 

dårligere juridisk kvalitet selv om man anerkjenner følelsenes og erfaringenes relevans i 

bedømmelsen. 37 

Empirisk forskning viser, i følge Eckhoff, at det finnes avgjørelser hvor dommere har bedømt 

likeartede forhold ulikt. Forskjellene kan selvfølgelig bero på at det tas hensyn som ikke er 

juridisk relevante.38 

 “Men jeg er tilbøyelig til å tro at forskjellene for det meste beror på at det tas hensyn som nok 

anses å være juridisk relevante, men som ikke tilfredsstiller de ideelle krav til 

normrasjonalitet. Man tar for eksempel hensyn til hva som framstår som den rimeligste 

løsning av den foreliggende konflikt eller man legger vekt på sosiale nyttesynspunkter.»39 

Aubert viser også til forskning som viser ulikheter i dommers atferd. Han mener det er 

tvilsomt uten videre å trekke den konklusjon at irrelevante faktorer må ha virket inn når to 

dommere kommer til ulike konklusjoner stilt overfor nøyaktig samme faktiske og rettslige 

situasjon.40 

 

                                                
35 NOU 1998:17 s. 12 
36 Graver 2008 s. 171 
37 Eckhoff 1989 
38 Ibid  
39 Ibid s. 112 
40 Aubert 1976  
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3.1.3 Barnerett, kvinnerett og generell samfunnsutvikling. 

Barnerettens utvikling følger på mange måter den moderne velferdsstatens utvikling. Den har 

utviklet seg i nær sammenheng med andre tilgrensende fagområder. Allerede i 1978 tok Tove 

Stang Dahl og Lucy Smith initiativ til å få barnerett som eget fag ved UIO.41  

Likestillingen, utviklingen av barneretten og velferdsutviklingen har på mange måter gått 

hånd i hånd. Haugli skriver at likestillingspolitikken og likestillingslovgivningen har medført 

en totalt forandret barndom i løpet av få tiår.42  

Likestillingspolitikken har hatt en klar innflytelse på barneretten. I følge Haugli, har det vært 

en kontinuerlig utvikling i retning av at barnelovgivningen er blitt mer og mer kjønnsnøytral. 

Likestillingstanken i barneretten gikk opprinnelig ut på enten mor eller far. I dag er 

tankegangen både mor og far.  Den rådende politiske oppfatningen er i dag at felles 

foreldreansvar er det beste for barnet.  Loven er gjennom sin regulering av familien, i følge 

Haugli, brukt som virkemiddel i forsøket på å oppnå mer likestilling.  

Pendelen i barneretten har gått fra “.. foreldrerettigheter, makt og myndighet, til økt vekt på 

ansvar og omsorg, og tilbake igjen til rettigheter, og da særlig farsrettigheter.“ 43 

Det er ikke lenge siden det ble ansett best for barnet å bo hos mor. Morspresumsjonen ble 

imidlertid opphevet ved vedtakelsen av barneloven i 1981.  

Når det gjelder det prosessuelle i barneretten, har det i de senere år skjedd store endringer. Det 

er i dag et større fokus på samarbeid og enighet mellom partene. Dette kommer blant annet til 

uttrykk gjennom økt satsning på meklingsinstituttet. Haugli påpeker imidlertid det faktum at 

det er kommet signaler fra enkelte domstoler om at de meklede forlikene i økende grad ser ut 

til å komme inn til domstolene igjen, og da som endringssaker. Dette, mener hun, kan gi 

grunn til bekymring.44 

Kvinneretten er en annen viktig bidragsyter til barneretten. Allerede i 1974 ble kvinnerett eget 

fag ved UIO, som det første universitetet i Europa.  Samme år startet en gruppe kvinner “Fri 

                                                
41 Haugli 2010 
42 ibid 
43 Ibid s. 13 
44 Ibid 
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rettshjelp for kvinner”, som senere ble JURK. Målet var å bekjempe kvinneundertrykking og 

bedre kvinners rettsstilling.45  

Det har skjedd store endringer i den generelle samfunnsutviklingen. Dette sees blant annet i 

yrkeslivet. Antall kvinnelige dommere i ulike rettsinstanser viser det. Det er i dag et høyere 

antall kvinnelige dommere enn tilfellet var for bare få år siden. Høyesterett har riktignok 

fremdeles en majoritet av mannlige dommere, men dette er i endring.   

I 1968 tok Lilly Bølviken sete som den første kvinnelige høyesterettsdommer. Dette medførte 

at tiltaleformen i Høyesterett måtte endres fra; “Høyst ærverdige herrer, rikets øverste 

dommere” til “ Høyst ærverdige rett, rikets øverste dommere..”46 I september 2004 ble 

Høyesterett for første gang i dennes historie satt med bare kvinnelige dommere. Pr. i dag, 

oktober 2011, er totalt syv av Høyesteretts dommere kvinner.47  

Samfunnet slik det har utviklet seg, fordrer at vi har et rettssystem med en balansert fordeling 

av kvinner og menn som dommere. Dette er et mål for domstolene, og en nødvendighet for å 

kunne virkeliggjøre det overordnede mål om å fremme rettsikkerhet og tillit i befolkningen. 

Det kan synes som et paradoks at det nettopp på barnerettens område, med en klar overvekt 

av kvinner med dette som spesialfelt, fremdeles er en overvekt av menn som dømmer. 

Stang Dahl sier det slik: “Law is an important part of the cultural hegemony that men have in 

our type of society, and a cultural hegemony means that a ruling group`s special way of 

viewing social reality is accepted as normal and as a part of the natural order of things, even 

by those who in fact are subordinated by it.”48   

 

 

 

 

                                                
45 JURK http://www.jurk.no/historikk 
46 http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_H%C3%B8yesterett 
47 http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Om-Hoyesterett/Personalia/ 
48  Stang Dahl 1987  s 13 

http://www.jurk.no/historikk
http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_H%C3%B8yesterett
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Om-Hoyesterett/Personalia/
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4 Kapittel 

4.1 Prinsippet Barnets beste 
Barneloven § 48,1.ledd slår fast det grunnleggende prinsippet om barnets beste. FNs 

barnekonvensjons artikkel 3 sier at barnets beste skal være ”a primary consideration” i alle 

saker som vedrører barn. Konvensjonen ble inkorporert og gjort til norsk lov ved 

menneskerettsloven. Konvensjonen skal gjelde som norsk lov og skal ved motstrid gå foran 

bestemmelser i annen lovgivning, jf. menneskerettsl. § 3. 

Prinsippet eller hensynet til barnets beste er altså et gjennomgående hensyn i barneretten. Det 

skal være et hovedhensyn i alle avgjørelser som vedrører barn. Prinsippet skal være “den 

overordnede materielle og prosessuelle norm”.49  

I og med prinsippets overbyggende struktur kan det hevdes at hensynet ligger i et noe annet 

plan enn de andre momentene som tillegges vekt i barnefordelingssaker. Momentet tillegges 

selvstendig og betydelig vekt i rettspraksis.  

I NOU 1998:9 ble begrepets hensiktsmessighet drøftet som kriterium ved avgjørelser av 

barnefordelingssaker. Kritikere hevdet at begrepet var så generelt at det var uegnet som 

kriterium. De mente begrepet gjorde det vanskeligere å forutsi resultatet av avgjørelsene. 

Utvalget mente likevel at begrepet ikke burde defineres nærmere i selve loven. 

Utvalget definerte innholdet i begrepet slik: 

”Hensynet til barnets beste skal først og fremst bidra til at barnets perspektiv legges til grunn 

for drøftelser og løsninger, slik at dette blir overordnet hensynet til ønsker og rettigheter for 

hver av foreldrene.”50 Begrepet skal altså både være rettesnor i saksbehandlingen og et 

avgjørende hensyn ved avgjørelser om barnefordeling.  

Det har i rettspraksis utkrystallisert seg en rekke momenter som er av betydning for 

vurderingen, og for den endelige avgjørelsen i barnefordelingssaker. Listen over momentene 

                                                
49 Veileder Q-15/2004, s.12 
50 NOU 2008:9 s.11 
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ble for første gang presentert i NOU 1977: 35 s. 63-64. Momentlisten er senere behandlet og 

utdypet i juridisk teori, av blant annet Sandberg og Skjørten.51 

Høyesterett har i sin praksis ved vurderingen av barnets faste bosted lagt vekt på; «.. barnets 

mening, risiko ved miljøskifte, best mulig samlet foreldrekontakt, følelsesmessig tilknytning 

til hver av foreldrene, tilknytning til søsken, stabile forhold i hjemmet og omsorgsmuligheter 

framover».52  

Etter innføringen av de nye saksbehandlingsreglene i barnefordelingssaker, som trådte i kraft 

1.april 2004, har begrepet i tillegg fått en prosessuell dimensjon. Begrepet endret imidlertid 

ikke materielt innhold da de prosessuelle endringene trådte i kraft.  

«Det er ved lovendringen ikke gjort endringer i det materielle begrep «barnets beste» i forhold 

til sakens utfall. «Barnets beste» er et skjønnsmessig kriterium, som skal avgjøres ut fra en 

konkret helhetsvurdering av barnets interesser i den enkelte sak. Fortsatt gjelder det innhold 

som rettspraksis og juridisk teori har lagt i begrepet.» 53  

Saksbehandlingen og dommerens bruk av virkemidler skal gjennom hele prosessen være 

innrettet etter prinsippet om barnets beste. De nye saksbehandlingsreglene er blant annet et 

resultat av barnekonvensjonens krav, jf. barnekonvensjonens art.3. 

4.2 Momenter som tillegges betydning i vurderingen 
av barnets faste bosted 

4.2.1 Barnets egen mening  

Barnet skal etter barneloven høres i avgjørelser om “ personlege tilhøve”, jf.§ 31,1.ledd. 

Paragrafen presiserer barnets rett til uttalelse og retten til å bli hørt. Barnet er gitt rett til 

uttalelse om samvær, og hvem av foreldrene det skal ha fast bosted hos.  

Barneloven § 31, 2.ledd sier at barnet skal høres etter fylte 7 år. Barnets rett til 

medbestemmelse er med innføringen av nye saksbehandlingsregler senket fra 12 til 7 år. 

Lovendringen er ment å sikre at også mindre barn blir gitt rett til uttalelse. Når barnet er fylt 

                                                
51 Kjølberg 2006 s.63 
52 Rundskriv Q-15/2004, s.12 
53 Ibid s. 12 
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12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Barnet skal med økende alder altså gis 

større muligheter til medbestemmelse. 

4.2.2 Risikoen for miljøskifte og status quo 

Momentet innebærer en vurdering av viktige faktorer som tilknytning til barnehage og skole, 

venner og følelsesmessig tilknytning til nære omsorgspersoner. Kjølberg og Redse Johansen 

benevner faktorene som barnets ytre og indre miljø. Momentet innebærer en vurdering av om 

det er til barnets beste å skifte omsorgsmiljø. Dersom det for barnet vil kunne by på store 

utfordringer å skifte omsorgsmiljø og tilknytning, vil dette være et moment som taler mot at 

barnet flyttes ut av sitt eksisterende miljø. Momentet vil da tale for å bevare den eksisterende 

tilstand, altså bevare status quo. Argumentet brukes oftest av partene for å understøtte det 

faktum at barnet har det best under de eksisterende forhold, og at dette ikke bør endres. 

Momentet kan få avgjørende betydning dersom foreldrene stiller relativt likt med hensyn til 

omsorgsevne.54  

4.2.3 Følelsesmessig tilknytning og faktisk omsorg 

Følelsesmessig tilknytning og faktisk omsorg rommer som begrepet sier, både følelsesmessig 

og faktisk omsorg. 

Momentet er særlig fremhevet i barnelovens forarbeider. Følelsesmessig tilknytning har 

tidligere i rettspraksis vært særlig aktuelt i barnefordelingssaker som involverer små barn 

under 5-6 år.55  

Sandberg skriver at begrepet faktisk omsorg innebærer den faktiske omsorg utøvd under 

samlivet, og ikke den utøvde omsorg etter samlivsbruddet. Advokatene påpeker imidlertid det 

faktum at momentet er lite fremme i rettspraksis, til tross for at det er fremhevet i lovens 

forarbeider.56  

  

                                                
54 Kjølberg 2006 s.66 
55 Ibid s. 65 
56 Ibid s. 66 
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4.2.4 Best mulig foreldrekontakt 

Barnets rett til samvær er nedfelt i bl. § 42,1.ledd. Barnet skal sikres samvær med begge 

foreldre, og med den av foreldrene barnet ikke bor fast sammen med. 

Hensynet til best mulig foreldrekontakt er et moment gitt for å sikre barnet god kontakt med 

begge foreldre, også etter et samlivsbrudd. Kjølberg og Redse Johansen mener momentet også 

har som formål å unngå at partene hindrer den annen samvær. 

“Etter vårt skjønn kan det imidlertid si noe om en foreldres omsorgskvaliteter dersom 

vedkommende nekter eller aktivt forhindrer samvær uten saklig grunn, men snarere ut fra et 

ønske om å hevne eller for å «straffe» den andre forelderen. “ 57 

Advokatene viser til at Høyesterett tre ganger har flyttet barn nettopp begrunnet i dette 

hensynet, senest i Rt-30.05-2005.58  

Momentet, kan i følge advokatene, bli utslagsgivende i situasjoner der partene ellers stiller 

relativt likt med hensyn til omsorgsevne.59 

  

4.2.5 Stabile forhold i hjemmet 

Med stabile forhold i hjemmet menes de faktiske omstendigheter som kan påvirke barnets 

omsorgssituasjon. Dette kan være boforhold, foreldres arbeidssituasjon og partenes 

samlivsproblematikk. Gjentatt flytting og eventuelt hyppig skifte av partner er omstendigheter 

som kan trekke i negativ retning. Partenes økonomiske situasjon kan også være et moment av 

betydning.60 

4.2.6 Foreldrenes personlige egenskaper 

Foreldenes omsorgsevne og personlige egenskaper står sentralt i barnefordelingssaker. 

                                                
57 Ibid s 68 
58 Ibid s.68 
59 Ibid s 68 
60 Ibid 
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“Vurderingen av foreldrenes personlige egenskaper og omsorgskvaliteter handler om 

foreldrenes antatte stabilitet og evne til følelsesmessig kontakt og trygghet”61  

Kjølberg og Redse Johnsen mener at foreldrenes personlige egenskaper er et vesentlig 

moment når dommeren foretar sin vurdering, men at betydningen av momentet bevisst 

nedtones i praksis.62 

Momentet brukes ofte “negativt” i den forstand at dersom det hefter noe negativt ved den ene 

av partene, blir egenskapen eller hendelsen ofte brukt av motparten for å understøtte 

motpartens manglende omsorgsevne. Typiske egenskaper eller karaktertrekk som trekker i 

negativ retning , er ; alkoholisme, alvorlige psykiske problemer, ulike 

personlighetsforstyrrelser, samværssabotasje og involvering av barna i konflikten.63  

Kjølberg og Redse Johansen skriver at dommerne ofte er tilbakeholdne med personlige 

beskrivelser av egnethet. I den grad dommeren har andre argumenter å falle tilbake på 

vektlegges dette.  

I vurderingen av partenes egnethet tillegges de sakkyndiges uttalelser ofte stor og avgjørende 

betydning.  

 Momentet er i følge advokatene, noe mer fremme i underrettspraksis enn 

høyesterettspraksis.64 

 

4.2.7 Andre momenter 

Det antas at det er best for barn å vokse opp sammen med søsken. 

Momentet har naturlig nok størst betydning i saker med mer enn ett barn. Momentet ble i 

utgangspunktet brukt i saker om kjødelige søsken, men vil over tid også kunne få betydning i 

saker hvor barn er følelsesmessig tilknyttet stesøsken. I situasjoner hvor det har gått noe tid 

fra den første rettsaken kommer opp og til den når sin avgjørelse, kan det være at barnet 

etablerer seg i en ny familiesituasjon, hvor det knyttes nye sterke følelsesmessige bånd. Dette 

                                                
61 Kjølberg 2006 s. 70 
62 Ibid s. 70 
63 Skjørten 2005 s. 108 
64 Kjølberg 2006 s. 70 
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kan være et moment mot at barnet flyttes. I følge Kjølberg og Redse Johansen er det er lite 

nyere praksis på området.65 

I saker som involverer søsken er det i en del saker slik at disse står folkeregisterregistrert med 

hvert sitt bosted. Dette kan ha sammenheng med trygderettigheter det generer å stå registrert 

som aleneforeldre ganger to. Samtidig får partene den “fordel” at det foreligger en viss 

balanse mellom de to faste bostedene. Det blir på denne måten uaktuelt for begge parter å 

hindre den annen samvær. 

Et annet viktig moment er barnets kjønn. Barnets kjønn og utviklingen av kjønnsidentitet, da 

sett i forhold til den av foreldrene som skal utøve den daglige omsorgen for barnet. Momentet 

er, i følge Kjølberg og Redse Johansen oftere anført av partene enn brukt som argument av 

dommerne. Barnets kjønn er noe hyppigere referert til i underettspraksis, og inngår ofte som 

argument i saker der dommerne mener at søsken bør splittes.66  

Haugli mener imidlertid at vi i fremtiden i større grad bør «kjønne» barneretten, når vi vet at 

forskjellen på jenter og gutter er så stor.67 

Momentet er lite fremme i eget domsmateriale og generelt lite debattert. Kanskje tør vi ikke ta 

debatten? 

                                                
65 Kjølberg 2006 s. 71 
66 Ibid s 71 
67 Haugli 2010 s. 15 
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5 Kapittel  

5.1 Innledning til domsanalyse  
Jeg har i oppgavens analysedel valgt å ta utgangspunkt i momentene som vektlegges ved 

vurderingen av barnets beste. Barnets beste er et grunnprinsipp både i norsk og internasjonal 

lovgivning, se punkt 4.1. 

De ulike momentene har manifestert seg gjennom flere års rettspraksis, og gjør det lettere å 

systematisere og analysere eget innsamlet domsmateriale.  Jeg tillater meg derfor å benytte 

disse momentene som et redskap i analysen.  

Ved å følge samme faktum gjennom tre instanser får man en mulighet til å se om bruken av 

momentene endrer seg i forhold til om dommeren er mann eller kvinne og/eller om bruken er 

annerledes i de tilfeller domstolens flertall består av en overvekt av henholdsvis kvinner eller 

menn.  

I enkelte av sakene har det vært en utfordring å isolere det avgjørende hensynet fordi 

hensynene overlapper eller glir over i hverandre. Det har i noen tilfelle gjort det vanskelig å 

fremheve ett enkelt hensyn som det avgjørende. Hensynet til følelsesmessig tilknytning er i 

enkelte avgjørelser fremhevet som et eget selvstendig moment, mens det i andre avgjørelser 

glir over og understøtter hensynet til status quo. Sakene fra Høyesterett og lagmannsrett, 

domsrekke Rt-1996-398 gir eksempler på dette. 

Noen av sakene inneholder fakta som legger føringer for vektingen av de ulike momentene. 

Blant annet kan barna ha spesielle omsorgsbehov. Dette kan gi konkrete føringer for 

vektingen av de øvrige momentene. Avgjørelsene i domsrekken, ref. Rt-2005-682 er et 

eksempel på det. Barnet har i denne saken et spesielt omsorgsbehov som skjerper kravene til 

stabilitet og forutsigbarhet i tilværelsen, med andre ord, skal og må hensynet til stabilitet veie 

tungt.  

Jeg har ikke i min undersøkelse fokusert på hvor i rettshierarkiet saken befinner seg. Det er 

mulig at det også her finnes interessante forskjeller. Mitt fokus har vært utøvelsen av skjønnet 

i barnefordelingssaker, og den eventuelle betydningen av dommerens/rettens kjønnsmessige 

sammensetning. 
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For at analysen ikke skulle bli for kompleks og omfattende, og dermed uoversiktlig har jeg 

valgt å fokusere på det avgjørende hensynet i avgjørelsen. Det vil si at jeg har fokusert på det 

momentet som er tillagt mest og avgjørende vekt i den enkelte sak. 

 

5.2 Redegjørelse for fremgangsmåte. 
En utfordring i arbeidet med oppgavens analysedel har vært å finne frem til relevante 

avgjørelser i forhold til min problemstilling.  

For å finne frem til relevante avgjørelser ble søkene konsentrert om høyesterettsavgjørelser 

hvor kriteriet fast bosted og foreldreansvar var sentrale temaer. Fra det foreliggende utvalget, 

totalt 56 dokumenter, konsentrerte jeg meg kun om dommer, og utelukket kjennelser. 

Materialet ble da redusert til 19 dokumenter. Fra det gjenværende materialet plukket jeg 

deretter ut 10 høyesterettsavgjørelser med et noenlunde ensartet faktum. Det resterende 

sluttmaterialet omfattet da totalt 30 dommer.  

Om dommene visste jeg ikke annet enn at de tilfredsstilte søkekriteriene. 

Jeg visste ingenting om hvilke dommere som hadde bedømt sakene, og deres kjønnsmessige 

status. De fleste dommene fra lavere rettsinstanser var såpass gamle at de måtte letes fram i 

papirutgaver fra arkivene i de respektive rettsinstanser. Dommerens kjønn var dermed ikke 

avklart før dommen var meg i hende. Høyesterettsdommene var imidlertid digitaliserte og 

tilgjengelige på Lovdata. På den måten har det vært en enkel oppgave å finne frem til 

Høyesteretts kjønnsmessige sammensetning.  

Ved å starte undersøkelsen “ovenfra” med avgjørelser avsagt i Høyesterett, ble det mulig å 

følge dommene via domsreferansen til lagmannsrett og tingrett.  Det har vært en omfattende 

jobb. 

Arbeidet startet med å finne frem til riktige rettsinstans, deretter ta kontakt, og fremlegge 

skriftlig ønske om kopi av vedkommende dom. 

Det må kunne sies at velviljen ikke overalt har vært like stor. Enkelte domstoler har påpekt 

stort arbeidspress, og understreket det faktum at de på ingen måte er pålagt å fremlegge 

materialet, da enkelte av dommene er eldre enn 5 år.   



35 
 

Dommene fra tingrett og lagmannsrett er anonymisert. Tingrettsdommer brukt i 

undersøkelsen er gitt betegnelsen “ X tingrett”. Lagmannsrettsdommen er angitt med 

domsreferanse. På den måten er det mulig å finne tilbake til avgjørelsene. 

I analysen av dommene har fokuset vært skjønnsutøvelsen, manifestert i det hensynet som er 

tillagt mest og avgjørende vekt i dommen. Dette er så vurdert opp mot dommerens kjønn, 

eventuelt rettens kjønnsmessige sammensetning.  

Faktum i saken har hatt betydning i den forstand at dersom saken har vært preget av påstander 

eller begivenheter som direkte har kunnet påvirke det endelige resultatet i en bestemt retning, 

så har dommen og den påfølgende domsrekken måttet vike plassen for en mer relevant 

avgjørelse, sett i forhold til oppgavens problemstilling. På denne måten har jeg forsøkt å 

konsentrere undersøkelsen rundt de «likeste» sakene. Saker med sterkt avvikende faktum er 

altså ikke kommet med. Eksempler på saker som ikke er kommet med i analysen er Rt-1997-

43 og Rt-1993-707. I saken Rt-1993-707 fant barnevernet grunn til omsorgsovertakelse før 

saken kom opp for Høyesterett og dette antas å kunne innholdet i vurderingen av barnets 

beste. Tilsvarende hadde mor i saken Rt-1997-43 flyttet uten fars vitende med barnet til Polen 

etter at hun fikk medhold i herredsrett og lagmannsrett. Avgjørelsene forutsatte fortsatt 

opphold i Norge. Mor flyttet før dommene var gitt endelig rettskraft. Dette antas å ha påvirket 

vurderingen og sakens utfall i Høyesterett. 

Da utvalget av dommer var bestemt, begynte arbeidet med å kartlegge dommernes kjønn og 

rettens kjønnsmessige sammensetning. Den eneste domsrekken hvor dommernes 

sammensetning var klarlagt på forhånd var dommen som «satt oppgaven i gang», og som 

avfødte oppgavens problemstilling. Sakens «historikk» tydeliggjorde kjønnets påståtte 

betydning med hensyn til skjønnsvurderingen. 

Utvalget av dommer er konsentrert rundt de nyeste dommene, det vil si at dommer eldre enn 

1990 ikke er med i undersøkelsen. Dette fordi jeg antok at eldre dommer i noe større grad 

kunne være preget av samfunnsforholdene og tiden dommen ble avsagt i, og at dette dermed 

kunne ha betydning for vurderingen. Dommernes kjønnsmessige representasjon i ulike 

rettsinstanser var også noe mer balansert i de nyeste domsrekkene. Representasjonen av 

kvinnelige dommere har økt de senere år.68 Ved en mer balansert representasjonen, økte også 

                                                
68 http://www.domstol.no/no/Om-domstolene/De-alminnelige-domstolene/Lagmannsrettene/  

http://www.domstol.no/no/Om-domstolene/De-alminnelige-domstolene/Lagmannsrettene/
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mulighetene for at samme faktum ble vurdert av begge kjønn i løpet av rettsprosessen. Det ble 

dermed mulig å foreta en sammenlikning av rettenes vurderinger og begrunnelser. 

Ved å sammenlikne det avgjørende hensynet kvinnelige og mannlige dommerne i hovedsak 

har vektlagt, har jeg forsøkt å finne ut av om det er grunnlag for å påstå at kvinnelige og 

mannlige dommere utøver ulikt skjønn.    

Det største usikkerhetsmomentet ved en slik sammenlikning, er naturligvis at vektleggingen 

av ulike momenter i de juridiske begrunnelser kan ha andre årsaker enn kjønn alene. Andre 

faktorer kan for eksempel være dommerens alder eller når vedkommende dommer avla sin 

juridiske embedseksamen. I tillegg kan sakens individuelle fakta ha betydning. Antallet 

dommer i undersøkelsen er svært begrenset. Utvalget av dommer er neppe representativt, jf 

punkt 1.6.   

Imidlertid er mitt håp at antallet dommer er stort nok til å kunne si noe om en mulig tendens, 

og kanskje bekrefte eller avkrefte spørsmålet, stilt av Aftenpostens journalist Inge D. Hansen.  
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6 Domsanalyse 

6.1.1 Rt-1991-1148 (HR-1991-137-B): 

Sakens faktum: 

Saken gjelder foreldreansvar, den daglige omsorg og retten til samvær for gutt på syv og et 

halvt år. Foreldrene blir samboere etter guttens fødsel, men flytter så fra hverandre etter bare 

et halvt års samboerskap. Barnet blir boende hos mor og har i den første tiden samvær med 

far. Begge foreldre etablerer seg i nye samboerforhold. Etter at far etablerer seg med ny 

samboer opphører nesten samværene mellom far og sønn. Dette fordi barnets mor motsetter 

seg samvær. 

Far går i 1986 til sak med påstand om foreldreansvar og den daglige omsorgen. Det blir også 

fremsatt begjæring om foreløpig avgjørelse vedrørende samværsretten. Begjæringen blir ikke 

tatt til følge, da mor på dette tidspunktet er gravid og retten ikke ønsker å utsette henne for 

belastningen dette medfører. Etter kjæremål i lagmannsretten blir det avsagt kjennelse for 

foreløpig samvær annenhver helg. Denne kjennelsen blir ikke respektert av mor, og hun blir 

idømt tvangsmulkt for hver gang hun unnlater å etterkomme samværsretten. Saken behandles 

i første instans 1989. 

X byrett, dom avsagt 9. mars 1989. Sak nr 340/86A 

Mannlig dommer 

Domsresultat: 

• Mor gis den daglige omsorg 

• Far gis rett til nærmere fastsatt samvær 

 

Daglig omsorg (fast bosted): 

Byretten har søkt hjelp hos flere ulike faginstanser for om mulig å få kartlagt mors 

omsorgsevne. Det fremkommer at mor overhodet ikke er interessert i å møte til samtaler, 

verken med sakkyndige eller oppnevnt advokat. Retten har dermed sparsomt med 

opplysninger med hensyn til hennes egnethet som omsorgsperson. 
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Fars skikkethet har imidlertid vært gjenstand for vurdering, og retten legger til grunn at alt 

ligger til rette for at far kan overta den daglige omsorgen. Han er imidlertid avhengig av støtte 

fra samboer og familie for å få dette til. Retten mener at far er den av partene som best kan 

sikre at kontakten med begge foreldre opprettholdes. Imidlertid legger retten avgjørende vekt 

på at barnet ikke har hatt kontakt med far og hans familie på relativt lang tid. Hensynet til 

status quo taler altså mot en eventuell flytting av gutten, fordi en eventuell flytting mest 

sannsynlig vil medføre betydelige påkjenninger for ham. 

Avgjørende hensyn: hensynet til status quo 

Lagmannsrett, dom avsagt 28. desember 1990. Sak nr. 121/89 A 

Retten satt med tre mannlige dommere. Dommen er enstemmig. 

Domsresultat: 

• Far gis foreldreansvaret. 

• Far gis den daglige omsorg (fast bosted) 

• Mor gis nærmere bestemt samværsrett 

Foreldreansvar og den daglige omsorg: 

Lagmannsretten bruker som byretten mye plass for å redegjøre for de faktiske forhold, og 

beskriver inngående alle de hendelser som viser mors bevisste uvilje til samarbeid. Saken 

preges nødvendigvis av disse forhold. Lagmannsretten karakteriserer mors nektelse av 

samvær som «omsorgssvikt» (s 13) Retten legger til grunn at far gjennom sakens gang har 

vist seg som en omsorgsfull far som vil kunne tilby gode og trygge oppvekstvilkår. Far antas 

å være den av foreldrene som er best egnet til å ivareta at barnet sikres kontakt med begge 

foreldre. 

Når det gjelder barnets tilknytning til sitt hjemmemiljø og hensynet til status quo, er retten av 

den oppfatning at det i en overgangsfase nok vil kunne oppstå problemer. Retten mener 

imidlertid at disse eventuelle problemer vil kunne overkommes med sakkyndig bistand i en 

overgangsperiode. 

Avgjørende hensyn: hensynet til best mulig foreldrekontakt 
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Høyesterett, Rt-1991-1148 (HR-1991-137-B) 

Retten satt med fire mannlige dommere. Disse utgjorde flertallet. En kvinnelig dommer 

dissenterte. 

Domsresultat: 

• Far gis foreldreansvaret 

• Far gis den daglige omsorg 

• Mor gis rett til samvær 

 

Foreldreansvaret og den daglige omsorg: 

Førstevoterende fastslår at mor ikke har ønsket å medvirke til sakens opplysning, og slår fast 

at det dermed er vanskelig å vurdere hennes omsorgsevne. Retten legger likevel til grunn at 

begge foreldre synes å være egnet som omsorgspersoner. Retten legger videre til grunn at 

dersom mor gis foreldreansvaret vil fars kontakt med barnet mest sannsynlig bli brutt. 

Spørsmålet blir dermed om hensynet til kontakt med begge foreldre veier tyngre enn hensynet 

til status quo. Videre om hensynet til mest mulig samlet foreldrekontakt kan begrunne en 

overføring av foreldreansvaret og den daglige omsorg til far. Barnets foreldre har kun vært 

samboere i et halvt år etter at gutten ble født. Barnet har siden bodd sammen med mor, hennes 

nye samboer og deres felles barn. Han har hatt meget begrenset samvær med far og hans nye 

familie. 

Førstevoterende, og flertallet vurderer at saken er godt nok opplyst til å treffe en 

realitetsavgjørelse, da den finner en ytterligere utsettelse av saken betenkelig. (s 1154) 

Høyesteretts konklusjon er at far tilkjennes foreldreansvaret og den daglige omsorgen.  

Avgjørende hensyn: hensynet til best mulig foreldrekontakt 

Den dissenterende kvinnelige dommer: 

Dommeren er kommet til et annet resultat en Høyesteretts flertall. Hun fastslår morens 

hindring av samværsretten som sterkt kritikkverdig. Hun mener det må foretas en konkret 
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vurdering med hensyn til hva som er best for barnet, og hvorvidt mors hindring av samvær 

skal medføre at foreldreretten og den daglige omsorgen overføres til far. Hun legger vekt på at 

barnet hele sitt liv har bodd sammen med mor, og at en eventuell flytting til far vil innebære 

en så fundamental endring i barnets tilværelse at det vil vanskeliggjøre en eventuell flytting. 

Dommeren legger med andre ord mer vekt på hensynet til status quo enn hensynet til best 

mulig foreldrekontakt. 

Hun mener videre at retten, uten en sakkyndig vurdering av de eventuelle konsekvenser en 

flytting vil kunne medføre, ikke har grunnlag for å foreta en grundig nok vurdering. Retten 

mangler dermed grunnlag for å realitetsbehandle saken. Hun mener lagmannsrettsdommen 

bør oppheves, og hjemvises til ny behandling. 

Kommentar: 

Dommen er i ettertid kritisert av blant annet Fleischer 69 og av Haugli.70 Fleischer tar i sin 

kritikk avstand fra domsresultatet. Han hevder blant annet at morens brudd på samvær ikke 

skal være et sentralt element i vurderingen av den daglige omsorgen. Lovbestemmelsen gir 

ikke dekning for dette, hevder Fleischer. Bestemmelsen gjelder kun det prosessuelle. 

Resultatet av avgjørelsen blir dermed at barnet straffes for morens rettsbrudd. 

 

6.1.2 Rt-1993-998 (HR-1993-87-B) 

Sakens faktum: 

Saken gjelder spørsmålet om foreldreansvar og daglig omsorg for to jenter, henholdsvis 6 og 

8 og et halvt år gamle. Jentene er vokst opp på farens gård, men har i perioder etter 

samlivsbruddet også bodd sammen med mor.  Herredsretten avsa dom om felles 

foreldreansvar. Dette ble ikke påanket ved sakens behandling i lagmannsretten, og ble dermed 

rettskraftig avgjort. Sentralt i vurderingen av saken for herredsrett og lagmannsrett står 

morens tilknytning til Jehovas vitner. Herredsretten finner ikke å legge vekt på denne 

tilknytningen. Lagmannsretten tillegger heller ikke tilknytningen vekt.  Høyesterett tillegger 

heller ikke tilknytningen vekt, og understreker at dette i seg selv ikke er diskvalifiserende. 

                                                
69 Fleischer 1993 
70 Haugli 1998 
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Vurderingstemaet er imidlertid de eventuelle skadevirkninger en slik tilknytning vil kunne ha 

på barna. 

X herredsrett, dom avsagt 4.mars 1991. Sak nr. 148/90 A 

Kvinnelig dommer 

Domsresultat: 

• Felles foreldreansvar. 

• Mor gis den daglige omsorg (fast bosted) 

• Far gis utvidet samværsrett. 

 

Foreldreansvaret og den daglige omsorg: 

Spørsmålet om foreldreansvaret og den daglige omsorg er behandlet under ett  av  

herredsretten. I sin vurdering legger den kvinnelige dommeren stor vekt på at det er mor som 

har hatt den direkte og vesentlige, daglige omsorgen for barna. Dommeren mener at barna 

naturlig nok vil føle seg mer knyttet til mor som følge av denne omsorgen. Mor har vært 

hjemmeværende. Dommeren viser til en uttalelse, anført av moren fra lovkomiteen (innst. 

Ot.nr.30-1980-81) i forbindelse med opphevelsen av morspresumsjonen (s 16). Av uttalelsen 

fremkommer det at det skal legges betydelig vekt på hvem av partene som har hatt den 

sterkeste følelsesmessige, faktiske omsorgen for barnet. 

Retten legger også vekt på døtrenes kjønn og betydningen av dette for jentene i fremtiden. 

Dommeren legger ikke avgjørende vekt på hensynet til status quo, da hun mener dette ivaretas 

gjennom samværsretten. Hun legger heller ikke vekt på mors tilknytning til Jehovas vitner, og 

ser ingen risiko for mulige skadevirkninger.  

Avgjørende hensyn: hensynet til følelsesmessig tilknytning og faktisk utøvd omsorg. 

Lagmannsrett, dom av 13.mars 1992. Sak nr. 91-372 A 

Retten satt med to mannlige og en kvinnelig dommer. Dommen er enstemmig. 
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Domsslutning: 

• Far gis den daglige omsorg (fast bosted) 

• Mor gis nærmere fastsatt samvær 

 

Den daglige omsorg: 

Spørsmålet løses etter barnelovens daværende § 34, 3.ledd. Lagmannsretten legger til grunn at 

begge foreldre er skikket som omsorgspersoner og at begge har forutsetninger for å gi barna 

en god oppvekst. Retten viser i sin vurdering i stor grad til den sakkyndiges vurdering, og gir 

ham i det vesentlige sin tilslutning. Retten understreker det faktum at barna er oppvokst på 

gården. Lagmannsretten viser i stor grad til den sakkyndiges vurdering og gir denne sin 

tilslutning. 

Retten understreker at mors tilknytning til Jehovas vitne ikke har vært med i vurderingen, og 

finner ikke grunn til å gå nærmere inn på emnet. Retten finner det «utvilsomt» at barna vil få 

det best hos far.(s 14) Til tross for at sektens religiøse innhold ikke er av betydning for 

vurderingen, viser lagmannsretten til Høyesteretts flertallsvotum i Rt-1982-1200, s.1207, og 

understreker denne uttalelsens relevans for den foreliggende sak. 

Avgjørende hensyn: hensynet til status quo 

Høyesterett, Rt-1993-998 (HR-1993-87-B): 

Høyesterett satt med fire mannlige og en kvinnelig dommer;  

Domsresultat: 

• Far gis den daglige omsorgen (fast bosted) 

• Mor gis nærmere spesifisert samværsrett. 
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Den daglige omsorg: 

Høyesterett finner grunn til å kommentere mors tilknytning til Jehovas vitner, da dette har 

vært et sentralt tema under saksforberedelsen og ankeforhandlingen i lagmannsretten. Retten 

finner det ikke tvilsomt at lagmannsretten i sin avgjørelse har foretatt en konkret vurdering ut 

fra hensynet til barnets beste, likevel slik at momentet tillegges en viss vekt fordi retten ser 

det slik at mors miljø vil kunne by på færre impulser enn miljøet hos far. 

Høyesterett understreker på nytt at en tilhørighet til en bestemt religion eller trosretning i seg 

selv ikke er diskrimineringsgrunn med hensyn til å få omsorgen for barna. Dette gjelder kun i 

situasjoner det kan påvise mulige nåtidige eller fremtidige skadevirkninger. Det er oppnevnt 

to sakkyndige for Høyesterett, en kvinne og en mann. Den kvinnelige sakkyndige har ikke 

funnet det mulig å forutsi hva som ville være den beste løsningen for barna. Den mannlig 

sakkyndige tilrår flytting til far. 

Høyesterett legger likevel avgjørende vekt på at barna er født og oppvokst på fars gård. 

Ordningen har fungert godt og en eventuell flytting vil medføre en viss usikkerhet med 

hensyn til virkninger for barna. 

Avgjørende hensyn: hensynet til status quo 

 

6.1.3 Rt-1993-1165 (HR-1993-136-A) 

Sakens faktum: 

Saken gjelder spørsmålet om den daglige omsorgen for gutt på tre år. Foreldrene inngikk 

ekteskap i 1990 etter å ha vært samboere i noen tid. De ble separert i 1991og inngikk da 

rettsforlik om felles foreldreansvar. Moren hadde allerede i stevningen i separasjonssaken lagt 

ned påstand om den daglige omsorgen. Partene var enige om at gutten skulle bli boende hos 

faren i den første tiden etter samlivsbruddet.  Da saken sto for Høyesterett var partene enige 

om utvidet samvær for den av partene som ikke fikk den daglige omsorgen. 

X byrett, dom avsagt 2.juli 1992. Sak nr. 380/1991 A 

Mannlig dommer. 
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Domsresultat:   

• Mor tilkjennes den daglige omsorg 
 

Daglig omsorg: 

Begge foreldre anses skikket som omsorgspersoner av den sakkyndig oppnevnte. Dette til 

tross for at far ved et par anledninger et har utført voldshandlinger mot mor. Byretten legger 

til grunn at episodene har funnet sted, og legger vekt på dem i sin vurdering av hvem av 

foreldrene som skal ha den daglige omsorgen. Far er døv og kan ikke bidra til sønnens 

språkutvikling i samme grad som mor. Dette kompenseres ved at sønn er søkt inn i barnehage 

sammen med hørende barn på samme alder. Den sakkyndige mener imidlertid at mors 

personlige egenskaper gjør henne best egnet for den daglige omsorgen. Mor fremstår som den 

mest modne av partene, og hun har den mest «deltakende måten å stimulere, styre og gi 

oppmerksomhet på.» (s 10) Byretten anser å måtte legge vekt på den sakkyndiges uttalelser. 

Retten bemerker at fars oppmerksomhet i forhold til sønnen trolig blir noe svekket i en 

observeringssituasjon da kommunikasjonen må foregå via døvetolk. Begge foreldre følger 

avtalte samværsordninger. 

Avgjørende hensyn: hensynet til partenes personlige egenskaper (egnethet) 

 

Lagmannsrett, dom avsagt 8.mars 1993. LA-1992-566 

Retten satt med tre mannlige dommere. Enstemmig dom. 

Domsslutning: 

• Mor tilkjennes den daglige omsorg 
 

Den daglige omsorg: 

Lagmannsretten kommer til samme resultat som byretten og mener at mor bør tilstås den 

daglige omsorgen for sønnen. Retten anser ingen av partene uskikket til å ha den daglige 

omsorgen. 
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Retten legger til grunn at far under samlivet har stått for mye av omsorgsarbeidet knyttet til 

sønnen. Retten er ikke i tvil om at sønnen er følelsesmessig knyttet til far. Det faktum at far er 

døv og ikke kan samtale med sønnen på «vanlig måte», tillegges vekt. (s 4) Retten anser det 

som et «minus» (s 4) at fars omgangskrets i det vesentlige består av andre døve, «slik at C 

oftest vil være i døvemiljø når faren tar ham med på besøk til venner i fritiden» (s 4) 

Lagmannsretten ser ingen ulemper for sønnen med hensyn til det å bytte barnehage ved en 

eventuell flytting. Retten legger til grunn at sønnen uansett løsning, nok vil måtte trenge 

ekstra støtte. 

Lagmannsretten legger vekt på at den sakkyndige mener at mor fremstår som den mest 

reflekterte av partene, og at det er hun som har mest innsikt i stell, omsorg og stimulering. 

Retten understreker at avgjørelsen byr på tvil, da også mor har klare begrensinger.  

Lagmannsretten kommer likevel  frem til at det beste for barnet er at den daglige omsorgen 

gis til moren. Det legges vekt på kontakten med halvsøster og tilknytningen til morens 

familie. Guttens språkutvikling tillegges også betydelig vekt. Retten konkluderer med at 

flytting ikke vil innebære noen ulempe for ham. 

Avgjørende hensyn: hensynet til familiær tilknytning. 

Høyesterett, Rt-1993-1165 (HR-1993-136-A): 

Retten satt med tre mannlige og to kvinnelige dommere. Enstemmig dom. 

Domsresultat:  

• Far gis den daglige omsorg 
 

Den daglige omsorgen: 

Høyesterett kommer til et annet resultat enn byretten og lagmannsretten, og mener at far bør 

tilstås den daglige omsorgen 

Retten legger til grunn det faktum at det er far som har hatt den daglige omsorg, og at gutten 

har bodd fast hos ham siden samlivsbruddet. Far har under samlivet hatt en vesentlig del av 



46 
 

omsorgsarbeidet. Retten legger til grunn at det eksisterer et sterkt tilknytningsforhold mellom 

far og sønn. Denne tilknytningen anses sterkere enn tilknytningen til mor. 

Det skal sterke grunner til dersom den daglige omsorgen skal overføres fra far til mor, når det 

eksisterer et slikt tilknytningsforhold mellom far og sønn. 

Det faktum at far er døv diskvalifiserer ham ikke fra evne til omsorg. Barnets språkutvikling 

kan ivaretas gjennom andre miljøer, blant annet gjennom heltids barnehageplass. Retten 

finner ikke at fars miljø er mindre sosialt enn mors. 

De voldsepisoder som er anført anser retten å være enkeltepisoder og situasjonsbetinget, og 

tillegges derfor ikke vekt. 

Mors evne til omsorg blir noe annerledes vurdert. Høyesterett uttrykker noe mer tvil med 

hensyn til mors omsorgsressurser og evne til stabilitet. 

Avgjørende hensyn: hensynet til følelsesmessig tilknytning og hensynet til status quo. 

 

6.1.4 Rt-1994-992 (HR-1994-93-B) 

Sakens faktum: 

Saken gjelder spørsmålet om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær for felles datter på syv 

år. Partene har forut for bruddet vært samboende fra 1986 og til 1989. Far går i 1988 til sak 

med påstand om foreldreansvar og den daglige omsorgen. Mor har vært alene om den daglige 

omsorgen siden april 1989. 

X tingrett, dom avsagt 9. april 1992. Sak nr. A 79/1988 

Mannlig dommer. To meddommere, en kvinne og en mann. Retten er delt med hensyn til den 

daglige omsorgen. En meddommer mener far skal ha den daglige omsorgen. Dommen er 

forøvrig enstemmig. Det fremkommer ikke av rettsdokumentene hvorvidt det er den 

kvinnelige eller mannlige meddommer som dissenterer. Dette faktum omtales i 

lagmannsretten som et brudd på reglene, daværende tvistelovens § 145, 1.ledd. 

(LH-1992-337, s 1) 
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Domsresultat:  

• Felles foreldreansvar 

• Mor gis den daglige omsorg 

• Far gis rett til vanlig samvær 

 

Foreldreansvaret og den daglige omsorgen: 

Rettens flertall finner begge foreldre skikket som omsorgspersoner. Flertallet legger stor vekt 

på hvem av foreldrene som har hatt den daglige omsorgen, før og etter bruddet. Det 

fremkommer at mor er den av partene som har hatt det største omsorgsansvaret for datter. 

Etter bruddet er mor alene med omsorgen. Hun har dermed hatt aleneomsorgen for datter i 

fem år. Etter flertallets syn taler hensynet til status quo for at mor fortsatt skal ha den daglige 

omsorgen for datter. 

Begge parter anfører datters følelsesmessige tilknytning til seg som et moment . Retten legger 

til grunn at sannsynligheten for tilknytning til mor er størst. 

Mors tilhørighet til Jehovas vitner tillegges ikke vekt, og retten understreker på generelt 

grunnlag at dette ikke er et moment i vurderingen av partens omsorgsevne. Momentet skal 

kun tillegges vekt i de tilfelle hvor det kan påvises eventuelle skadevirkninger for barnet. 

Dette avviser retten i nærværende sak.  

Flertallet har vektlagt de sakkyndiges uttalelser som tilråder at mor fortsatt får daglig omsorg 

for datter. 

Avgjørende hensyn: hensynet til status quo og barnets følelsesmessige tilknytning 

Mindretallet har etter en helhetsvurdering kommet frem til at far er best egnet som 

omsorgsperson og dermed best skikket. Mindretallet vektlegger morens tilknytning til 

Jehovas vitne og mener barnet er sikret best impulser med bosted hos far. 
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Lagmannsrett, dom avsagt 7.mai 1993. LH-1992-377 

Lagmannsretten er satt med tre mannlige dommere og en meddommer. Meddommerens kjønn 

er ukjent. Dissens; retten er delt i et flertall og et mindretall. Rettens formann utgjør sammen 

med meddommeren mindretallet. 

Domsslutning: 

• Felles foreldreansvar 

• Mor gis den daglige omsorg 

• Far gis rett til noe utvidet samvær 

 

Foreldreansvar og den daglige omsorgen: 

Flertallet i lagmannsretten slutter seg til resultatet i herredsretten, og i det vesentlige også til 

dennes begrunnelse. Det er i begrunnelsen viet stor plass til en vurdering av morens 

tilknytning til Jehovas vitner. Retten mener dette ikke hindrer mor i å være en god 

omsorgsperson. Datter beskrives som et velfungerende barn med et godt sosialt nettverk. 

Flertallet presiserer at vurderingen går ut på å veie de eventuelle ulemper ved en oppvekst i 

dette miljøet versus de ulemper det måtte medføre å flytte datter, og dermed overføre den 

daglige omsorgen til far. Retten mener uansett løsning, at det ikke er mulig å unndra barnet 

miljøet og tilknytningen til Jehovas vitner, da moren er sterkt engasjert i sekten. Retten 

presiserer at datter bør gis innsikt og delaktighet i begge foreldres holdninger og 

livsanskuelse. (s 6) 

Avgjørende hensyn: hensynet til status quo 

Mindretallet er kommet til et annet resultat, og mener at far bør tilkjennes foreldreansvaret og 

den daglige omsorgen. Mindretallet legger avgjørende vekt på de eventuelle virkninger 

tilknytningen til Jehovas vitner kan få for datter. Forholdet er så bekymringsfullt at det etter 

mindretallets mening tenderer mot omsorgssvikt. (s 6) Etter deres syn er dette en krenkelse av 

menneskerettighetskonvensjonens art. 9 og « individets rett til samvittighets og 

religionsfrihet» (s 6) 
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Høyesterett, Rt-1994-992 (HR-1994-93-B): 

Retten satt med tre mannlige og to kvinnelige dommere. Enstemmig dom. 

Domsresultat:  

• Felles foreldreansvar 

• Mor gis den daglige omsorgen 

• Far gis vanlig samvær 

 

Foreldreansvar og den daglige omsorg:  

Høyesterett kommer til samme resultat som lagmannsrettens flertall når det gjelder 

foreldreansvar og daglig omsorg. Den finner imidlertid at samværet bør fastsettes slik 

herredsretten legger til grunn i sin avgjørelse. 

Høyesterett anser begge foreldre skikket som omsorgspersoner. Retten viser i sin vurdering til 

avgjørelsen i Rt-1993-998 og gjør det klart at en av partenes tilhørighet til en bestemt 

organisasjon ikke automatisk diskvalifiserer vedkommende som omsorgsperson. Det må 

foretas en konkret vurdering. Mor har aldri forsøkt å hindre samvær mellom far og datter. 

Retten vektlegger at datter er velfungerende, og kommer samlet til den konklusjon at datter 

bør bli værende i sitt vante miljø. 

Avgjørende hensyn: hensynet til status quo 

 

6.1.5 Rt.1996-398 (HR-1996-40-B) 

Sakens faktum: 

Saken gjelder foreldreansvar, daglig omsorg og samvær for parets to barn, født i 1985 og 

1987. Paret gifter seg i 1986 etter å ha vært samboende siden 1984. Paret tar så ut separasjon i 

1989. Ved separasjonen blir det avtalt at mor skal ha foreldreansvaret for de to barna. Mor har 

en sønn fra tidligere, født i 1981. Det oppstår undertiden problemer med å få gjennomført 
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samvær, og frem til 1994 har ikke far samvær med parets felles barn. Etter avtale kommer så 

partene frem til en midlertidig samværsavtale. 

Mor har allerede juli 1991 anmeldt far for trusler, mishandling, voldtekt og 

legemsfornærmelser, dette i tillegg til vold mot barna. Volden har ifølge mor, pågått siden 

barna var spedbarn. Det fremgår av høyesterettsdommen at mor på samme tidspunkt også har 

anmeldt far, farfar og onkel for seksuelt misbruk. Anmeldelsen mot faren blir senere henlagt 

på grunn av bevisets stilling og han blir tilkjent oppreisning. Noen etterforskning av de øvrige 

blir ikke iverksatt. Beskyldningene mot tidligere ektemann blir henlagt.  

Far reiser i 1991 søksmål mot mor med påstand om den daglige omsorgen for parets to felles 

barn. 

X herredsrett, dom avsagt 16.mai 1992. Sak nr. 91-00716A 

Mannlig dommer. 

Domsslutning: 

• Mor gis fortsatt foreldreansvaret for begge barna 

• Mor gis den daglige omsorg for begge barna 

• Far skal på dette tidspunkt ikke ha samvær 

 

Foreldreretten og den daglige omsorg: 

Saken slik den fremstår for herredsretten er preget av de alvorlige beskyldninger mor har 

fremmet. Ved domsavsigelsen er anmeldelsen for voldtekt og for voldsbruk enda ikke avgjort. 

Far innrømmer imidlertid et tilfelle av legemsfornærmelse mot mor, og erkjenner å ha gitt 

hennes sønn og et felles barn en ørefik. (s. 6) Beskyldninger om fars påståtte seksuelle 

overgrep kommer frem under sakens behandling i herredsretten, og mors advokat meddeler 

dommeren at forholdet ville bli anmeldt. 

Dommeren understreker at opplysningene i saken er motstridende, og at rettens grunnlag for 

beslutning derfor er usikker. Dette til tross, legger han til grunn at begge parter er å anse 
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skikket til å ha omsorgen for barna. Han påpeker at mors alvorlige beskyldninger er kommet 

mistenkelig sent frem i prosessen, og at hun dersom opplysningene stemmer, har utvist en 

«påtakelig svikt i omsorgen for barna» (s. 12). Dommeren gir tydelig inntrykk av at han ikke 

fester lit til mors beskyldninger om overgrep. Når det gjelder domsresultatet har mor gitt 

uttrykk for at hun uansett vil motsette seg en rettsavgjørelse som gir far rett til samvær. Retten 

ser dermed ingen grunn til å gjennomføre samvær med tvangsmulkt og/eller avhenting av 

barna ved hjelp av lensmannen. Mor gis fortsatt foreldreansvaret og retten til å utøve den 

daglige omsorgen. 

Kommentar: 

Dommeren kommer i dommen, i svært liten grad inn på de momenter som vanligvis er til 

vurdering når spørsmålet om foreldreansvar og den daglige omsorgen skal avgjøres. Sakens 

påstander og faktagrunnlag er i noen grad så spesielle at de vil måtte prege dommerens 

vurdering. Allikevel savnes en vurdering av for eksempel hensynet til barnets beste? 

Avgjørende hensyn: hensynet til status quo 

Lagmannsrett, dom avsagt 14.mai 1993. LE-1992-2166 

Tre mannlige dommere. Dommen er enstemmig. 

Domsslutning: 

• Mor gis foreldreansvaret 

• Mor gis den daglige omsorgen 

• Far gis rett til nærmere spesifisert samvær 

 

Foreldreansvar og den daglige omsorgen: 

Lagmannsretten kommer til samme resultat som herredsretten med hensyn til foreldreansvaret 

og den daglige omsorgen. Den kommer imidlertid til et annet resultat enn herredsretten når 

det gjelder fars samvær. 



52 
 

Lagmannsretten tar utgangspunkt i de alvorlige påstandene om at far har foregrepet seg 

seksuelt på barna og at han ved noen anledninger har utøvd vold. Retten understreker med 

styrke at det ikke tas noen risiko med hensyn til eventuell fare for overgrep. Mors 

behandlende psykolog føres som vitne for lagmannsretten. Hennes konklusjon er at mors 

fremstilling er troverdig. De sakkyndige, oppnevnt av lagmannsretten, har imidlertid et noe 

annet syn på mor og hennes troverdighet.  

De sakkyndige mener at mor antakelig tidligere selv har vært utsatt for overgrep, og at hun 

dermed står i far for å blande virkelighet og fantasi. Det blir for retten ført bevis for at 

samlivet mellom partene til tider fungerte normalt, og det har heller ikke fra annet hold 

kommet frem opplysninger som har kunnet verifisere mors alvorlige påstander. 

Lagmannsretten legger til grunn at det ikke er fremkommet noe som tyder på at far har 

misbrukt sine barn seksuelt. 

Barna har ikke hatt kontakt med far de siste to år. Lagmannsretten mener at slik forholdene 

ligger an, ligger mye til rette for at omsorgen tilbakeføres til far. De sakkyndige fraråder 

imidlertid en slik løsning, og anbefaler at barna fortsatt bør bo fast hos mor, da de er sterkt 

knyttet til henne.  

Avgjørende hensyn: hensynet til barnas følelsesmessige tilknytning og hensynet til status 

quo 

 

Høyesterett, Rt-1996-398 (HR-1996-40-B): 

Retten satt med fire mannlige og en kvinnelig dommer. Dommen er enstemmig. 

Domsslutning: 

• Mor gis fortsatt foreldreansvar 

• Mor gis den daglige omsorg 

• Far gis rett til nærmere bestemt samvær. (opptrappet ordning) 
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Foreldreansvar og den daglige omsorg: 

Høyesterett slutter seg i resultat til tidligere retter. Mor gis daglige omsorgen for begge barna, 

og skal etter avtale mellom partene ha foreldreansvaret alene. Far gis rett til nærmere 

spesifisert samvær. Retten understreker at den ikke finner bevist at far har misbrukt sine barn. 

Den legger til grunn at slikt misbruk ikke har funnet sted, og at det dermed heller ikke er 

grunn til å frykte for slike overgrep i fremtiden. 

Høyesterett vurderer mors skikkethet som omsorgsperson og viser til de sakkyndiges 

vurderinger. Mor anses skikket og barna har en normalt god utvikling. I sin vurdering legger 

Høyesterett vekt på de eventuelle virkninger en flytting kan ha med hensyn til barnas forhold 

til far. De sakkyndige mener at far vil få problemer i sin omsorgsrolle på grunn av barnas 

lojalitet til mor dersom de flyttes til far uten å kunne ha samvær med mor. Høyesterett slutter 

seg i stor grad til de sakkyndiges konklusjoner. 

Avgjørende hensyn: hensynet til status quo og barnas følelsesmessige tilknytning 

Kommentar: 

Saken er spesiell og skiller seg på mange områder fra de andre dommene grunnet faktum. 

Grunnen til at dommen likevel er med er at både lagmannsrett og Høyesterett i sin vurdering 

av foreldreansvaret og den daglige omsorgen, ser bort fra beskyldningene om overgrep. 

Beskyldningene påvirker dermed ikke rettens vurdering. Høyesterett gir fast bosted og 

foreldreansvar til mor.  

 

6.1.6 Rt-1996-420 (HR-1996-34-A) 

Sakens faktum: 

Saken gjelder foreldreansvar, fast bosted og samværsrett for to gutter, 4 og 6 år. Spørsmålet 

ble løst etter gjeldende barnelov av 1981, 4. august, nr.7, daværende § 34, 3.ledd, in fine.  

Foreldrene fikk i lagmannsretten delt foreldreansvar med fast bosted hos far. Et sentralt tema i 

saken er morens tilknytning til Jehovas vitner. Momentet blir tillagt vekt i lagmannsretten, 

men blir ikke tillagt vekt i Høyesterett. I sin avgjørelse uttrykker retten tvil, men hensynet til 

status quo blir tillagt avgjørende vekt. 
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X byrett, dom avsagt 15. desember 1993. Sak nr. 454/93 A 

Mannlig dommer. 

Domsslutning: 

• Far gis foreldreansvar og den daglige omsorgen (fast bosted) 

• Mor gis rett til utvidet samvær 

 

Foreldreansvaret og den daglige omsorg (fast bosted): 

Retten behandler de to temaene under ett og vurderer dermed de ulike momenter som et hele. 

Retten fastslår at begge foreldre er skikket som omsorgspersoner, og dermed egnet til å ha den 

daglige omsorgen. Byrettsdommeren slår fast at mors tilknytning til Jehovas vitner i seg selv 

ikke er avgjørende for hvem av foreldrene som skal ha omsorgen. Begge foreldre har god 

kontakt med barna. Retten legger imidlertid til grunn at guttene om mulig kan utvikles til mer 

«selvstendige, tenkende mennesker preget av kunnskaper, åndsfrihet, respekt for 

menneskerettigheter, samfunnsansvar og toleranse i tråd med det som skal prege norsk 

skolevesen, samfunnsliv og lovgivning.» (s 24) og dermed få en mer «impulsrik hverdag og 

større anledning til livsutfoldelse..» ved bosted hos far (s 24). Retten legger også vekt på 

betydningen av jevnaldrende og deres gruppetilhørighet i sin vurdering. Det virker som om 

det mest avgjørende for retten blir hensynet til guttenes selvstendighet og frihet i dagliglivet, 

uten mulighet for i for stor grad å påvirkes av den ene foreldres livssyn. Argumentet kan ses 

som hensynet til stabilitet og underbygger også hensynet til status quo. 

Avgjørende hensyn: hensynet til stabilitet og hensynet til status quo 

 

Lagmannsrett, dom av 18. april 1993. LE-1994-704 

Tre mannlige dommere. Enstemmig dom. 
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Domsslutning: 

• Felles foreldreansvar 

• Far gis den daglige omsorg (fast bosted) 

• Mor gis rett til noe utvidet samvær. 

 

Foreldreansvaret og den daglige omsorgen: 
Under sakens behandling i byretten er det fremlagt en sakkyndig erklæring hvor det fremgår 

at foreldreansvaret bør være delt, men at mor bør gis den daglige omsorgen. De sakkyndige 

begrunner sitt standpunkt ved å vise til at mor i større grad enn far ser ut til å tolerere 

«motsetningsfulle følelser og aggresjon». (s 5) Når det gjelder antatte skadevirkninger på 

barna sett i forhold til mors religiøse tilknytning, er det etter lagmannsrettens mening ikke 

sannsynliggjort slike mulige skadevirkninger. Retten mener likevel utfra en totalvurdering, at 

far kan tilby et hjem med gode «fysiske og materielle omsorgsbetingelser» (s 6) og velger å 

vektlegge dette fremfor de sakkyndiges vurdering av mors egenskaper som beviselig mer 

tolerant overfor motsetningsfylte følelser og aggresjon. «Lagmannsretten vil ikke bestride at 

moren har et fortrinn på dette og enkelte andre punkter. Man finner likevel at de mer 

følelsesmessige forhold ikke kan være tilstrekkelige til å oppveie de fordeler av miljømessig 

og materiell art som går i farens fravær.»(s 6) Far gis den daglige omsorg.  

Avgjørende hensyn: hensynet til status quo 

 

Høyesterett, Rt-1996-420 (HR-1996-34-A): 

Retten er satt med fem mannlige dommere. Dommen er enstemmig. 

Domsresultat: 
• Felles foreldreansvar 

• Far gis den daglige omsorg 

• Mor gis rett til nærmere spesifisert samvær 
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Foreldreansvaret og den daglige omsorg: 

Høyesterett stadfester lagmannsrettens dom med hensyn til den daglige omsorgen. Retten 

mener imidlertid at samværsretten bør endres i samsvar med morens subsidiære påstand.  I sin 

vurdering av foreldrenes omsorgsevner, presiserer Høyesterett at det på ingen måte er 

diskvalifiserende å tilhøre en bestemt trosretning. Det avgjørende er faren for mulige 

skadevirkninger som gjøres etter en konkret vurdering av barnets beste, i hver enkelt sak. 

Høyesterett anser begge foreldre skikket som omsorgspersoner. Begge foreldre kan tilby gode 

materielle og økonomiske vilkår for barna. Retten uttrykker tvil med hensyn til hvilken 

løsning som er å foretrekke, og presiserer at status quo prinsippet ikke gir noen klar løsning. 

Barna har nær kontakt med mor, og er vant til å bo hos henne. De siste to og et halvt år har 

barna imidlertid bodd sammen med far. Da Høyesterett ikke ser det slik at flytting vil kunne 

medføre åpenbare fordeler for barna, finner den ingen grunn til å endre den etablerte ordning 

med fast bosted hos far. Partene gis felles foreldreansvar. 

Avgjørende hensyn: hensynet til status quo 

 

6.1.7 Rt-1996-950 (HR-1996-64-B) 

Sakens faktum : 

Saken gjelder tvist om hvem av foreldrene som skulle ha den daglige omsorgen for fire barn i 

alderen 6 til 11 år. To av barna har en muskelsykdom som gjør at de trenger særlig 

oppfølgning. Barna har bodd hos far siden samlivsbruddet. 

X herredsrett, dom avsagt 3.mars 1994. Sak nr. A 397/93 

Kvinnelig dommer 

Domsslutning:  

• Barna skal bo fast hos mor 

• Far gis nærmere fastsatt samværsrett 

 

Fast bosted:  

Dommeren fastslår prinsippet om barnets beste som vurderingsnorm og presiserer at denne 
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vurderingen skal gjelde individuelt for hvert av de fire barna. Dommeren legger videre til 

grunn at det er en vesentlig verdi å holde søskenflokken samlet. Dermed blir ikke vurderingen 

individualisert, men foretas samlet. 

Retten erkjenner partenes særlige belastninger som familie og understreker at begge. 

foreldrene er egnede omsorgspersoner. Dommeren presiserer at det faktum at barna det siste 

året har bodd sammen med far, ikke skal være avgjørende for om barna fortsatt skal bo fast 

hos ham. Retten legger avgjørende vekt på barnas følelsesmessige tilknytning til mor, og gir 

henne den daglige omsorg. 

Avgjørende hensyn: hensynet til følelsesmessig tilknytning 

Lagmannrett, dom av 13. mars 1995. LG-1994-528 

Mannlig flertall. Dommen er enstemmig. 

Domslutning: 

• Far skal ha den daglige omsorg (fast bosted) 

• Mor gis nærmere fastsatt samvær 

 

Fast bosted: 

Lagmannsretten uttrykker i sin begrunnelse tvil med hensyn til det endelige resultat, da den i 

likhet med herredsretten, finner begge foreldre egnet som omsorgspersoner. I begrunnelsen 

legger lagmannsretten avgjørende vekt på at den allerede etablerte ordning, har fungert godt i 

2 år. En eventuell flytting vil innebære en risiko for negative virkninger hos barna. Retten 

mener de positive fordeler ved en eventuell flytting ikke kan oppveie denne risikoen. Retten 

legger til grunn at det foreligger sterke bånd mellom barna og begge foreldre. At det finnes en 

mulighet for en sterkere tilknytning mellom mor og barn, finner retten ikke avgjørende. En 

eventuell sterkere følelsesmessig tilknytning til mor, må vike for hensynet til status quo og 

barnas tilknytning til nærmiljøet. Resultatet blir fast bosted hos far. 

Avgjørende hensyn: hensynet til status quo 
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Høyesterett, Rt-1996-950 (HR-1996-64-B) 

Høyesterett satt med fire mannlige og en kvinnelig dommer. Dommen er enstemmig. 

Domsresultat: 

• Far skal ha den daglige omsorg 

• Mor gis rett til nærmere fastsatt samvær 

 

Høyesterettrett legger i sin vurdering til grunn at begge foreldrene er egnede 

omsorgspersoner. Den bygger ellers i sin begrunnelse i hovedsak på de vurderinger 

lagmannsretten har lagt til grunn. I likhet med lagmannsretten mener Høyesterett at en 

eventuell sterkere tilknytningen mellom mor og barn ikke kan tillegges avgjørende vekt. Den 

allerede etablerte ordning fungerer, og en eventuell flytting vil innebære risiko for uheldige 

virkninger for barna. Følelsesmessig tilknytning må altså vike for hensynet til status quo. 

Avgjørende hensyn: hensynet til status quo  

 

6.1.8 Rt-1997-797 (HR-1997-35-B) 

Sakens faktum: 

Saken gjelder daglig omsorg og samværsrett til to døtre på henholdsvis 10 og 12 ½ år. 

Samlivet mellom partene opphører 1989. Døtrene bor etter bruddet sammen med mor. 

Samvær mellom far og døtre blir i den første tiden utøvet etter en uformell avtale. Avtale om 

samvær blir imidlertid formalisert sommeren 1991, da det oppstår enkelte 

samarbeidsproblemer mellom partene. Samvær sommeren 1991 blir ikke gjennomført etter 

avtalen. Far går da til søksmål hvor han krever den daglige omsorgen for begge døtre. Saken 

blir løst ved forlik. Samværet blir siden stort sett utøvd i henhold til forliket. Imidlertid 

fortsetter problemene. I 1994 gir mor uttrykk for at døtrene opplever samværsordningen som 

en stor belastning. Hun tar ut stevning, og fremsetter begjæring om midlertidig forføyning om 

at samvær må opphøre. Far på sin side krever samvær gjennomført ved hjelp av løpende 

tvangsmulkt. Saken fremmes for herredsretten 1995. 
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X herredsrett, dom avsagt 12. januar 1995.  Sak nr. A 495/94 

Kvinnelig herredsrettsdommer 

 

Domsslutning: 

• Far gis den daglige omsorg 

• Mor gis nærmere bestemt samværsrett 

 

Den daglige omsorg: 

Dommeren formulerer tidlig i sin begrunnelse den sentrale juridiske problemstillingen. 

Spørsmålet er om barna fortsatt skal bo sammen med mor, slik de har gjort hele livet, eller om 

barna eventuelt skal flyttes til far. Hun finner grunn til å presisere at partene fullstendig ser ut 

til å mangle evne til samarbeid, og at konflikten på dette tidspunkt er meget tilspisset. I sin 

vurdering av partene finner hun begge skikket som omsorgspersoner. På den annen side 

vektlegges de hindringer som mor har bidratt med i sine forsøk på å hindre samvær. At mor 

på et tidspunkt flytter med døtrene uten å informere far, tillegges også vekt. Dommeren 

understreker at det ikke virker som om mor evner å se verdien av at barna har kontakt med 

far. Det tillegges vekt at mormor ser ut til å påvirke konflikten og bidra til en eskalering av 

denne. Retten vurderer det slik at far er den av partene som best kan sikre kontakt med begge 

foreldre, i motsetning til mor som har vist liten vilje til dette. 

Retten anser at døtrenes tilknytning til mor har vekt, da de har bodd sammen med henne hele 

livet. Likevel anser ikke retten de mulige virkningene ved en eventuell flytting som så store at 

de forhindrer en eventuell flytting til far. Retten kommer etter en totalvurdering, under noe 

tvil, til at far bør tilstås den daglige omsorg. 

Avgjørende hensyn: hensynet til mest mulig samlet foreldrekontakt 

Lagmannsrett, dom avsagt 6. februar 1996. Sak nr. LG-95-603 

Retten satt med tre mannlige dommere. Retten er delt i et flertall og et mindretall.  
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Flertallet kommer til samme resultat som herredsretten. Mindretallet kommer til motsatt 

resultat og mener at mor bør tilstås den daglige omsorgen. Dette fordi en eventuell flytting 

ville innebære en for stor belastning for barna. Mindretallet  ønsker å bevare status quo. 

 

Domsslutning: 

• Far gis den daglige omsorg 

• Mor gis rett til nærmere fastsatt samvær 

 

Den daglige omsorg: 

Lagmannsretten støtter i det vesentlige herredsrettens begrunnelse. Flertallet tillegger vekt at 

mor ikke har vist tilstrekkelig forståelse for verdien av kontakt med begge foreldre. Videre 

tillegges både mor og mormors holdninger vekt. Retten mener begges holdninger bidrar til å 

eskalere konflikten. Far antas å ville medvirke til mors samværsrett, og at fast bosted hos far 

dermed vil gi den minst konfliktfylte løsningen for barna. Retten reiser imidlertid noe mer 

tvil, med hensyn til belastningen på barna ved en eventuell flytting. Avgjørende er om 

belastningen vil kunne bli så stor at det ikke er tilrådelig. Retten støtter seg til uttalelsen fra 

den sakkyndige som mener at døtrene er «robuste og tilpasningsdyktige, slik at de vil tåle 

overgangen.» (s 15) Far tilstås daglig omsorg. 

Avgjørende hensyn: hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt 

Høyesterett, Rt-1997-797 (HR-1997-35-B) 

Høyesterett satt med fem mannlige dommere. Dommen er enstemmig. 

Domsslutning: 

• Mor gis den daglige omsorg 

• Far gis rett til nærmere fastsatt samvær 
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Den daglige omsorg: 

Høyesterett anser begge foreldre godt skikket som omsorgspersoner. Begge foreldre er på 

tidspunktet da saken kommer for retten, etablert i egne boliger med trygge nærmiljøer og 

gode oppvekstvilkår.  

Begge døtrene har samtaler med de sakkyndige for Høyesterett, og gir uttrykk for at de ønsker 

fast bosted hos mor og samvær med far. Den yngste uttrykker seg imidlertid noe mer negativt 

til far,og ønsker mindre samvær enn sin søster. Retten understreker at den eldste er nådd en 

alder hvor hennes mening skal legges stor vekt. Det er imidlertid ikke aktuelt for retten å 

skille søstrene da de er meget nært knyttet til hverandre. Den eldstes mening får dermed også 

indirekte betydning for den yngste. Høyesterett tillegger tiden som er gått siden 

samlivsbruddet stor betydning. Jentene har de siste åtte årene bodd sammen med mor og er 

dermed nært knyttet til dette nærmiljøet. De sakkyndige har overfor Høyesterett gitt uttrykk 

for to ulike oppfatninger med hensyn til hvor barna bør bo fast. Den ene sakkyndige mener at 

barna vil få det best hos far, fordi søstrene da er sikret kontakt med begge sine foreldre. Den 

andre sakkyndige mener barnas egne meninger bør tillegges avgjørende vekt. Høyesterett 

kommer til den konklusjon at det er mor som bør tilstås den daglige omsorg. 

Avgjørende hensyn: hensynet til status quo  

 

6.1.9 Rt-2005-682 (HR-2005-853-A): 

Sakens faktum: 

Saken gjelder spørsmål om fast bosted (daglig omsorg) og samværsrett for ti år gammel jente. 

Paret har to felles barn. Mor reiser i 1999 sak om samværsretten og den daglige omsorgen for 

begge barna. Partene inngår rettsforlik og avtaler felles foreldreansvar. Den ene datteren 

skulle bo fast sammen med far, den andre med mor, og begge foreldre skulle ha samvær med 

den av barna de ikke bor fast sammen med. Samvær mellom far og yngste datter opphører 

imidlertid januar/februar 2002. Mor hevder datter ikke lenger ønsker å besøke ham. I 2003 

reiser mor sak med krav om at datter ikke lenger skal ha samvær med far. Far reiser samtidig 

sak med krav om den daglige omsorgen. Sakene blir forent i felles behandling og behandles i 

tingretten som endring av rettsforlik. 
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Kommentar: 

Saken reises også i lagmannsretten som endring av rettsforlik etter gjeldende barnelovs § 64, 

2. ledd, annet pkt. Vilkårene anses oppfylt. Spørsmålet om daglig omsorg og samvær skal 

vurderes etter det som er best for barnet, jf.§ 48. 

X tingrett, dom avsagt 2. september 2003. Sak nr. 03-100 A og 03-101 A 

Kvinnelig dommer 

Domsslutning: 

• Datter skal bo fast hos mor  

• Far gis rett til samvær 

  

Fast bosted: 

Dommeren legger i sin vurdering av barnets faste bosted vekt på status quo prinsippet. Datter 

fungerer godt og er veltilpasset i sitt nærmiljø. Et oppbrudd vil innebære store påkjenninger. 

Datter ønsker ikke samvær med far. Dette antas å være en konsekvens av foreldrenes 

pågående konflikt. Dommeren bruker i sin vurdering mye tid på tid på å vurdere foreldrene 

som omsorgspersoner, så også deres rolle i konflikten. Bakgrunnen for datters motvilje mot å 

ha samvær med far får betydning for vurderingen av mors omsorgsevne. 

Tingretten uttrykker sterk tvil, men kommer i tråd med den sakkyndiges anbefaling til at 

datters tilknytning til mor og nærmiljø, må tillegges avgjørende vekt i vurderingen av barnets 

beste. 

Avgjørende hensyn: hensynet til status quo 

Lagmannsrett, dom av 26.oktober 2004.  LG- 2003-16440 

To mannlige og en kvinnelig dommer. Enstemmig dom. 

Domsslutning: 

• Far gis den daglige omsorg (fast bosted) 

• Mor gis rett til nærmere fastsatt samvær 
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Fast bosted: 

Lagmannsretten tar i sin vurdering av den daglige omsorgen (fast bosted) utgangspunkt i to 

forhold. Det ene er det faktum at samværsordningen ikke fungerer. Det andre er virkningene 

for datter ved et eventuelt miljøskifte. Begge foreldres omsorgsevne blir vurdert og funnet 

tilstrekkelig. Lagmannsretten legger videre til grunn at samværet mellom far og datter ser ut 

til å ha fungert frem til 2003/2004. Retten mener imidlertid at mor ikke i tilstrekkelig grad har 

lagt til rette for samvær med far, og at datters motvilje er et resultat av mors påvirkning. På 

tross av datters eget ønske om ikke å gjennomføre samvær og hensynet til status quo, anser 

lagmannsretten det til datters beste at den daglige omsorgen gis far. Lagmannsretten mener 

datter vil få best og mest vedvarende kontakt med begge foreldre dersom hun flyttes.(s 7) 

Dette momentet veier tyngst, og gis avgjørende vekt i vurderingen av barnets beste. 

Avgjørelsen innebærer at datter må flytte fra mor til far. Hun fjernes dermed fra sitt nærmiljø. 

Hun har de senere årene hatt liten eller ingen kontakt med faren, og ønsker heller ikke 

samvær. Gjennom de sakkyndige har hun uttrykt et klart ønske om fortsatt fast bosted hos 

mor. Likevel velger lagmannsretten å se bort fra hennes ønske. Retten overprøver her klart 

barnets egen mening ved å henvise til barnets beste, som retten etter en totalvurdering, mener 

at datter ikke er i stand til å se selv. 

Kommentar: 

Dommen inneholder «pønale» føringer. Lagmannsretten legger «vesentlig vekt på det faktum 

at B (mor) har ignorert samværsretten». (s 7) I avgjørelsen kommer det frem at retten 

vektlegger det faktum at avtalen partene hadde inngått var et rettsforlik. Dette er rettslige 

avgjørelser mor er pålagt å etterkomme. Dette til tross, retten finner det ikke bevist at mors 

omsorgsevne er svekket. Retten sier at datters motvilje ikke «finnes basert på reelle forhold» 

Avgjørende hensyn: hensynet til beste og mest vedvarende kontakt med begge foreldre 

Høyesterett, Rt-2005-682 (HR-2005-853-A): 

Høyesterett satt med tre kvinnelige og to mannlige dommere. Dommen er enstemmig.  

Domsslutning: 

• Far gis den daglige omsorg 

• Mor gis nærmere fastsatt samværsrett 
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Den daglige omsorg (fast bosted): 

Førstevoterende tar utgangspunkt i rettssforliket og vilkårene for endring, jf. bl. § 64,2.ledd. 

Deretter behandles barnets rett til samvær med begge foreldre, jf bl.  §§ 42 og 43. Dommeren 

legger lagmannsrettens bevisvurdering av foreldrenes omsorgsevne til grunn, med ett unntak. 

Hun legger i sin vurdering mye av ansvaret for datters samværsvegring på mor, men unntar 

heller ikke far fra ansvar. Det avgjørende for retten synes å være at mor har forsømt sitt 

ansvar ved ikke å legge til rette for datters samvær med far. Retten ser hvilke utfordringer og 

virkninger et eventuelt miljøskifte vil kunne ha for datter. Datter vil høyst sannsynlig få 

reaksjoner i etterkant av rettsavgjørelsen uansett løsning, mener retten. Det mest 

problematiske for førstevoterende, ser ut til å være det faktum at datter dømmes til et samvær 

hun har gitt klart uttrykk for at hun ikke ønsker. Hennes mening skal tillegges vekt, men er 

altså ikke avgjørende. Avgjørelsen om den daglige omsorgen skal avgjøres etter forholdene i 

dag, og etter det som fremstår som det beste for henne i fremtiden.(32)  

Avgjørende hensyn: hensynet til best og vedvarende kontakt med begge foreldre.  

Kommentar:  

I tingrettsdommen har den kvinnelige dommeren lagt avgjørende vekt på hensynet til status 

quo og datters tilknytning til nærmiljøet. Dette legges ikke til grunn som det avgjørende 

hensynet av det mannlige flertallet i lagmannsretten. Her veier hensynet til barnets rett til 

samvær med begge foreldre tyngst. Tilsvarende gis også dette hensynet avgjørende vekt hos 

Høyesterett. Sammensetning er i denne saken slik at kvinnene utgjør det dominerende flertall.   

    

6.1.10 Rt-2010-216 (HR-2010-304-A) 

Sakens faktum: 

Saken gjelder bosted, foreldreansvar og fast bosted for syv år gammel datter. Datter har bodd 

alene med mor hele livet og mor har hatt aleneomsorgen siden fødselen. Datter blir beskrevet 

som en oppegående og sterk, men også som et barn med særlige omsorgsbehov. Dette krever 

trygghet, forutsigbarhet og gode rammer. Det har vært begrenset kontakt mellom far og datter 

gjennom oppveksten. Foreldrene har inngått flere samværsavtaler. Det blir imidlertid stans i 
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samværene over en lengre periode, og kontakten mellom far og datter blir etterhvert svært 

begrenset.  Når saken kommer for tingretten, legger retten til grunn at datter ikke har noen 

tilknytning til sin far. Årsaken til at samværene i sin tid opphører er at mor hevder at far ikke 

overholder avtaler, og at han misbruker rusmidler. Mor beskylder også far for å ha forgrepet 

seg seksuelt på datter. Far benekter begge forhold og dette blir heller ikke lagt til grunn av 

retten. Datter uttrykker frykt og har sterke reaksjoner etter samvær med far. Far mener datters 

reaksjoner er et resultat av mors bevisste manipulering. 

X tingrett, dom avsagt 29. desember 2008. Sak nr. 07-139766TVI. 

Kvinnelig dommer 

Domsslutning:   

• Mor skal ha foreldreansvar alene 

• Datter skal ha fast bosted hos mor 

• Far gis ikke rett til samvær 

 

Fast bosted: 

I sin avgjørelse tar dommeren utgangspunkt i datters nære tilknytning til mor. I tillegg 

vektlegges hennes motvilje mot samvær med far, hennes reaksjoner etter samvær, og hennes 

manglende tilknytning til ham. Dommeren mener at en eventuell flytting av datter til far vil 

kunne innebære stor risiko for betydelig skade på sikt, selv om det er mulig at far er den av 

partene som best kunne sørget for mest mulig foreldrekontakt.(s 6) Det fremkommer av 

dommens konklusjon, at hensynet til status quo veier tyngst og at momentet om best mulig 

foreldrekontakt dermed må vike. 

Foreldreansvaret:  

Utgangspunktet er barnets beste. At far frem til i dag ikke har hatt del i foreldreansvaret er 

ikke avgjørende for spørsmålet om han videre skal ha det. Dommeren understreker det faktum 

at mor hittil har ivaretatt foreldreansvaret på en god måte. Samarbeidet mellom foreldrene har 

imidlertid vært lite konstruktivt, og dommeren mener delt foreldreansvar vil kunne øke 
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konfliktnivået mellom partene ytterligere. Mor vil fungere bedre som omsorgsperson dersom 

hun slipper å forholde seg til far. 

Avgjørende hensyn: hensynet til status quo og følelsesmessig tilknytning 

Frostating lagmannsrett, dom av 7. juli 2009. Sak nr. LF-2009-40095 

Tre mannlige lagdommere. 

Domsslutning :  

• Mor og far skal ha foreldreretten sammen 

• Datter skal ha fast bosted hos far 

• Mor skal ha noe samvær med datter, nærmere fastsatt av retten 

 

Foreldreansvaret: 

Retten vektlegger mors psykiske problemer og mener hennes problemer vil kunne påvirke 

datters utvikling. Videre mener retten, at dersom mor i fremtiden heller ikke vil samarbeide 

og legge til rette for samvær med far, så vil hun belønnes i sin strategi med å hindre far å 

utvikle et forhold til sin datter. Hun vil dermed frata far hans rettigheter som far. Retten mener 

disse momentene samlet sett, taler for delt foreldreansvar mellom foreldrene. 

Fast bosted:  

Far og datter har rett til samvær. Mor nekter far samvær i alle tilfelle, også under tilsyn. Når 

mor på opptrer på en slik måte og på alle måter søker å hindre samvær, mener retten det vil 

hindre datters utvikling på sikt. Retten legger til grunn at far kan ivareta omsorgen på en god 

måte. Retten viser videre til Rt.-2005-682 hvor barnet ble flyttet til far mot sin vilje. Retten 

utelukker ikke reaksjoner og problemer med flyttingen, men hensynet til best mulig stabilitet 

og muligheten til kontakt med begge foreldre blir avgjørende. 

Avgjørende hensyn: hensynet til best mulig foreldrekontakt.  
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Høyesterett dom, Rt-2010-216 (HR-2010-304-A): 

Retten satt med fem kvinnelige dommere. Dommen er enstemmig 

Domsslutning: 

• Mor skal ha foreldreansvaret for datter alene 

• Datter skal ha fast bosted hos mor 

• Far gis rett til begrenset samvær med tilsyn. 

 

Fast bosted: 

Retten legger vekt på at datter hele livet har bodd sammen med mor. Det er i dette miljøet hun 

har sin tilknytning, gjennom nærmiljø, skole og venner. Retten fremhever at datter er sårbar 

og derfor trenger å bevare nettopp denne tilknytningen. Retten mener at å utsette mor og 

datter for et brudd, vil kunne skape alvorlige emosjonelle reaksjoner.  Retten fremhever også 

barneloven § 31, som fastslår at barn over 7 år skal høres. Datter har uttrykt et klart ønske om 

å bli boende hos mor. Hensynet til mest mulig foreldrekontakt tilsier isolert at datter flyttes til 

far, men retten mener dette hensynet må vike til fordel for det som samlet sett anses som det 

beste for datteren. Rettens konklusjon er at datter skal bo fast hos mor. 

Foreldreansvaret: 

Førstevoterende viser til lovens utgangspunkt, bl. § 35,1.ledd, som sier at det er mor som i 

utgangspunktet har foreldreansvaret i de tilfelle der foreldrene ikke har bodd sammen.  

I vurderingen av om dette skal fravikes, er barnets beste det avgjørende, jf bl. § 48,1.ledd.  

I de tilfeller hvor det aldri har forekommet noe samliv mellom foreldrene skal det mye til for 

at far skal kunne vinne frem med sitt krav. Far har gjennom årene hatt lite kontakt med datter.  

Partene har aldri levd sammen. Et felles foreldreansvar vil være mot mors uttrykkelige ønske, 

og dermed også kunne fremme nye konflikter. Rettens konklusjon er at far ikke får ta del i 

foreldreansvaret for datter. 

Avgjørende hensyn: hensynet til status quo og hensynet til følelsesmessig tilknytning 
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Kommentar: 

Tingrettsdommeren understreker at det i en situasjon der barnets interesser går på tvers av den 

ene foreldrenes interesser og rettigheter, skal barnets interesser veie tyngst. Dommeren legger 

i sin vurdering betydelig vekt på datters sårbarhet og særlige omsorgsbehov. Datters sterke 

følelsesmessige bindinger til mor tillegges stor vekt. 

Mors påstander gis mye omtale. Påstandenes karakter gjør at dommeren må legge betydelig 

vekt på dem. Dommeren legger betydelig vekt på datters reaksjoner under og etter samvær 

med far. Dommerens bekymring understøttes av den sakkyndiges rapport. (s 5)  

 

Mor og datters sterke følelsesmessige tilknytning tillegges stor vekt. Dette fordi datters 

særlige omsorgsbehov krever trygghet og forutsigbarhet. Derfor gis hensynet til status quo 

også betydelig vekt. 

I motsetning til tingretten underkjenner lagmannsretten mors påstander. De påpeker at det 

verken i dommeravhør eller på annet vis, er fremkommet bevis som understøtter hennes 

påstander. Retten tar utgangspunkt i situasjonen slik den fremstår i dag, og stiller spørsmålet 

om denne situasjonen også i fremtiden vil være til datters beste. Retten ser datters nære 

tilknytning til mor, men mener at barnets reaksjoner på et eventuelt brudd er naturlige, og vil 

kunne overkommes med profesjonell hjelp. En eventuell flytting til far vil kunne medføre et 

godt resultat over tid.  

Kommentar : 

Det gis i begrunnelsen stor plass til å beskrive mors bevisste manipulering og trenering av 

samvær. I begrunnelsen kan man få en følelse av at fars argumenter er gitt størst 

gjennomslagskraft. Mors innstilling og bevisste motvilje straffes.   

Det kan synes som om lagmannsrettens mannlige flertall gir barnets beste et annet innhold 

enn den kvinnelige tingrettsdommeren. Fokuset er i lagmannsretten flyttet mer over på 

rettferdighetsbetraktninger. Fars rettigheter får større gjennomslagskraft og mor straffes for 

sine uberettigede og alvorlige påstander. Lagmannsretten legger til grunn at barnet er sterkt 

manipulert og vil hindres i sin naturlige utvikling ved fortsatt fast bosted hos mor.  

Høyesteretts kvinnelige dommere argumenterer også med datters tilknytning til mor og til 

nærmiljøet. De vektlegger hennes særlige omsorgsbehov og tillegger dette avgjørende vekt. 
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Hensynet til mest mulig foreldrekontakt tilsier en flytting til far, men samlet sett anser 

høyesteretts kvinnelige dommere at de sterke følelsesmessige reaksjonene som nødvendigvis 

vil komme, som en for stor risiko. Konklusjonen blir fast bosted hos mor.  

De tre dommene sett under ett byr på ulike tolkninger av barnets beste. Hvorvidt 

vektleggingen og innholdet i barnets beste skyldes dommernes kjønn alene er uklart. 

Det kan synes som om de kvinnelige dommerne, mer enn sine mannlige kollegaer, i denne 

saken er noe mer tilbøyelig til å vektlegge den følelsesmessige tilknytningen til mor og også 

tillegge dette hensynet større vekt i sin vurdering av barnets beste. Barnets særlige behov, 

sammen med risikoen for uopprettelige følelsesmessige ettervirkninger, synes også å være 

mer fremtredende i de kvinnelige dommernes vurderinger. 
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7 Avslutning 

7.1 Hva viser undersøkelsen? 
Det er i hovedsak tre avgjørende hensyn som går igjen i det innsamlede domsmatrialet.  

Disse tre er hensynet til status quo, best mulig foreldrekontakt og følelsesmessig tilknytning. 

Hensynet til familiær tilknytning og personlig egnethet forekommer kun en gang hver i det 

innsamlede domsmaterialet. 

Av totalt 30 saker, er 23 bedømt av menn eller avgjort i rettsinstans med et mannlig flertall. 

Tilsvarende er 7 av sakene bedømt av kvinner eller av et kvinnedominert dommerpanel. 

Antallet saker bedømt av kvinner er altså betydelig færre enn antallet saker bedømt av menn.  

I dommer kun bestående av mannlige dommere eller et mannlig flertall, forekommer hensynet 

til status quo ofte. I mer enn halvparten av sakene med mannlig flertall dominerer momentet 

som det avgjørende hensyn. I tillegg er hensynet til best mulig foreldrekontakt et ofte brukt 

moment, og da som et selvstendig hensyn. Hensynet til følelsesmessig tilknytning er sjeldent 

brukt i saker med mannlig dominans. Hensynet brukes aldri alene som et avgjørende moment. 

I de tilfeller hensynet benyttes av menn, er det alltid sammen med hensynet til status quo, og 

da som understøttelse av dette argumentet.  

I saker bedømt av kvinner eller av et kvinneflertall, er hensynet til følelsesmessig tilknytning 

ofte benyttet. Argumentet brukes i mer enn halvparten av sakene, enten alene eller i 

kombinasjon med hensynet til status quo. Følelsesmessig tilknytning brukes da sammen med 

hensynet til status quo, som et argument for å bevare den allerede eksisterende tilstand. 

Hensynet til best mulig foreldrekontakt har forekommet i alle de tre nyeste sakene i mitt 

materiale. Momentet er brukt av begge kjønn i alle tre instanser. For lagmannsretten med 

mannsdominans har dette vært det avgjørende hensyn i alle tre sakene. 

Av totalt 30 saker er 14 bedømt bare av menn i alle tre instanser. 9 av sakene har et mannlig 

flertall, men med innslag av kvinner. I disse sakene finnes bare en kvinnelig dissens. Dersom 

man antar at menn og kvinner utøver ulikt skjønn skulle man kanskje forvente et større antall 
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dissenser i nettopp denne gruppen av saker? Det faktum at det bare finnes en slik dissens kan 

tale mot at kvinner og menn utøver ulikt skjønn.  

Domrekken som igangsatte oppgaven skiller seg på mange måter ut fra de øvrige domsrekker, 

både med hensyn til avgjørende hensyn og det endelige resultat. 

 Når det gjelder det avgjørende hensynet i denne rekken av dommer, følger sakene 

«kjønnssteriotypien» slik den kan synes å fremstå i det øvrige materialet. Den kvinnelige 

dommer i første instans vektlegger hensynet til følelsesmessig tilknytning. De mannlige 

dommerne i lagmannsretten vektlegger hensynet til best mulig foreldrekontakt. Til slutt, det 

for anledningen kvinnedominerte Høyesterett, som vektlegger hensynet til status quo og 

følelsesmessig tilknytning.  

I tillegg følger sluttresultatet i denne domsrekken rettens øvrige kjønnsmessige 

sammensetningen, slik at kvinne tilgodeser kvinne, menn tilgodeser menn. Til slutt i 

Høyesterett, et kvinneflertall som setter endelig punktum med fast bosted hos mor.  

Det endelige resultatet ikke har vært tema for denne oppgaven, men er det lett å «se» 

kjønnsproblematikken i disse tre avgjørelsene.  

De øvrige domsrekker kan ikke sies å ha den samme grad av kjønnssteriotypi. 

Det er på bakgrunn av det foreliggende materialet ikke mulig å påstå at det finnes klare 

indikasjoner på at menn og kvinner utøver ulikt skjønn i barnefordelingssaker. Til det er 

materialet for lite. Materialet viser likevel noen tendenser i retning av ulikheter med hensyn til 

de avgjørende hensyn. Temaet bør forskes videre på i en bredere anlagt undersøkelse med et 

større antall saker. 

7.2 Avsluttende kommentar 
De fleste rene sosiologiske studier, både i Norge og i utlandet, konkluderer med at det i de 

fleste sammenhenger er forskjeller på kvinner og menn. Forskere kan i noen grad være uenige 

om forskjellene er basert på biologiske, sosiologiske, kulturelle forskjeller, og eller om de er 

tillærte.  

Det interessante er imidlertid om forskjellene får betydning i sammenhenger der vi til en viss 

grad ønsker nøytralitet og objektivitet. Dersom det er forskjell på kvinnelige og mannlige 
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dommere og deres vurderinger, utgjør dette et problem? Kunne en barnefordelingssak få et 

annet utfall dersom retten hadde hatt en annerledes kjønnsmessig sammensetning? 

Truer det andre verdier vi setter høyt, verdier som rettssikkerhet, likhet og forutsigbarhet? 

Enkelte utenlandske kritikere av rettssosiologisk forskning hevder at kjønn som 

organiseringskriterium er uinteressant. Dette fordi loven hevdes å være basert på 

kjønnsnøytrale og objektive kriterier. Tvert om, hevder feministene; «there is such a thing as a 

female legal or ethical style…justice means different things to men and woman”71 

Jeg har under arbeidet med oppgaven funnet lite nyere norsk rettssosiologisk materiale som 

problematiserer temaet kjønn. 

Det nærmeste jeg er kommet i mine undersøkelser, er spredte uttalelser om kjønn og 

representasjon i forbindelse med meddomsutvalg i tingrett og lagmannsrett. I denne 

sammenhengen er det nettopp et poeng at det skal være kjønnsmessig balanse. 

I strafferettspleien er det altså egne meddomsutvalg for kvinner og menn, jf.dl. § 64 og § 65. 

Hvorfor man har tilstrebet en kjønnsmessig balanse i spørsmålet om skyld eller ikke skyld, 

men unnlatt å ha dette perspektivet for øyet i sivile saker, og da spesielt i 

barnefordelingssaker, hvor dommerens kjønn faktisk kan være av betydning for vurdering og 

resultat ? Og burde partene i slike saker være sikret en kjønnsmessig balanse ved 

bedømmelsen?      

I september 2004 ble Høyesterett for første gang i en sak, satt med bare kvinner. Saken angikk 

imidlertid ikke barnefordeling. Presseansvarlig i Høyesterett, Gro Flatabø, uttalte i sakens 

anledning at det var en spesiell, men samtidig en helt ordinær dag. Hun presiserte at 

dommersammensetningen i Høyesterett er styrt av tilfeldighetsprinsippet, og at alle 

dommerne er likestilt. Dommere «fungerer som dommere, ikke som kvinner og menn».72   

 

 

 

                                                
71 Bottomley 2006 s. 243 
72 Lyngved Odinsen 2004  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.phd?artid=246066 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.phd?artid=246066
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Midhordland herredsrett, 12. januar 1995, sak nr.: A 495/94 

Rana (Ofoten) herredsrett, 2. mars 1992, sak nr.: 70/1988 A 

Ryfylke (Stavanger) tingrett, 2. september 2003, sak nr.: 03-100 A og 03-101 A 

Sandefjord byrett, 2. juli 1992, sak nr.: 380/1991 A 

Stjør- og Verdal herredsrett, 4. mars 1991, sak nr.:148/90 A 

Toten herredsrett, 16. mai 1992, sak nr.: 91-00716 A 

Tromsø byrett, 9. mars 1989, sak nr.: 340/86 A 
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Vedlegg 
Analyse dommer 

 

Dom  Kjønn Avgjørende hensyn 

Rt 1991-
1148 

Tingretten 

Lagmannsretten 

Høyesterett 

M 

M  

M (fl) 

K (diss) 

Status quo 

Best mulig foreldrekontakt 

Best mulig foreldrekontakt 

Status quo 

Rt 1993-998 Tingretten 

Lagmannsretten 

Høyesterett 

K 

M (fl.) 

M (fl.) 

Følelsesm. tilknytn., faktisk omsorg 

Status quo 

Status quo 

Rt 1993-
1165 

Tingretten 

Lagmannsretten 

Høyesterett 

M 

M 

M (fl) 

Personlig egnethet 

Familiær tilknytning  

Følelsesmessig tilknytning/Status quo 

Rt 1994-992 Tingretten 

Lagmannsretten 

Høyesterett 

M 

M  

M (fl) 

Status quo (følelsesmessig tilknytning) 

Status quo 

Status quo 

Rt 1996-398 Tingretten 

Lagmannsretten 

Høyesterett 

M 

M  

M (fl) 

Status quo (Spes dom) 

Følelsesmessig tilknytning/status quo 

status quo/Følelsesmessig tilknytning 

Rt 1996-420 Tingretten 

Lagmannsretten 

Høyesterett 

M 

M  

M  

Status quo  (Stabilt ?) 

Status quo 

Status quo 
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Rt 1996-950 Tingretten 

Lagmannsretten 

Høyesterett 

K 

M (fl) 

M (fl) 

Følelsesmessig tilknytning 

status quo 

status quo 

Rt 1997-797 Tingretten 

Lagmannsretten 

Høyesterett 

K 

M 

M  

Best mulig foreldrekontakt 

Best mulig foreldrekontakt 

Status quo 

Rt 2005-682 Tingretten 

Lagmannsretten 

Høyesterett 

K 

M (fl) 

K (fl) 

status quo 

Best mulig foreldrekontakt 

Best mulig foreldrekontakt 

Rt 2010-216 Tingretten 

Lagmannsretten 

Høyesterett 

K 

M  

K  

Status quo/følelsesmessig tilknytning 

Best mulig foreldrekontakt 

Status quo, følelsesmessig tilknytning 

 

 

 


