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1 Presentasjon av oppgavens tema 

1.1 Innledning 

Stadig flere barn lever i familier med enten bare mor eller far. Fra 1995 til 2002 har 

andelen barn under 18 år som bare bor med den ene forelderen steget fra 21 til 25 prosent.1 

Tallene viser at svært mange barn og familier er berørt av de problemstillingene som 

oppstår ved et samlivsbrudd. Hovedproblemstillingen i denne oppgaven er samvær mellom 

barn og foreldre etter foreldres samlivsbrudd. I lov om barn og foreldre av 8. april 1981 nr. 

7 (bl.) § 42 første ledd er barna gitt en lovfestet rett til å ha samvær med begge foreldre. 

Dette prinsippet ble lovfestet første gang i 1969 for barn født av gifte foreldre. Etter 

barneloven gjelder det imidlertid uavhengig av om foreldrene har vært gift eller har bodd 

sammen etter barnets fødsel, og uansett hvilken kontakt det tidligere har vært mellom 

barnet og foreldrene. Videre er foreldrene i § 43 første ledd gitt en rett til samvær med 

barna sine. Utgangspunktet er at den av foreldrene barnet ikke bor fast hos, skal ha 

samværsrett hvis noe annet ikke er avtalt eller fastsatt. Det heter i bl. § 43 første ledd annet 

punktum at omfanget av samværsretten bør avtales nærmere. Hvis ikke foreldrene klarer å 

bli enige om samværsretten, må denne fastsettes ved dom. 

 

Det skal særskilt fokuseres på problemstillingen som oppstår når en av foreldrene saboterer 

samværsretten. I bl. § 43 femte ledd er det åpnet for at den samværsberettigede kan kreve 

ny avgjørelse om hvem som skal ha foreldreansvaret eller hvem barnet skal bo fast hos 

dersom den barnet bor fast hos, hindrer gjennomføring av samværsretten. Problemstillingen 

er blitt gjenstand for prøvelse i flere saker for Høyesterett som jeg skal se nærmere på.   

                                                 
1 Sætre, samfunnsspeilet nr. 2/2004 
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1.2 Rettslig plassering og avgrensninger 

Det er samværsretten etter lov om barn og foreldre av 8. april 1981 nr. 7 som skal 

behandles. Loven regulerer det privatrettslige forholdet mellom barnet og foreldrene. 

Således holdes samvær mellom barn og foreldre hvor barneverntjenesten har overtatt 

omsorgen, utenfor oppgavens tema.2 Dette er offentligrettslige regler hvor det til dels er 

andre hensyn som gjør seg gjeldende ved vurderingen av samværsretten.  

 

I nær forbindelse med samværsretten har vi spørsmålet om hvor barnet skal bo fast3. Når 

den ene forelderen har samværsrett må den andre ha den daglige omsorgen for barnet. Av 

denne grunn vil oppgaven tidvis også omhandle den daglige omsorgen, men med 

samværsretten i fokus. Det vil også bli en redegjørelse for grensen mellom såkalt utvidet 

samvær og delt omsorg. 

 

De fleste saker om fast bosted og samvær er mellom foreldre som begge er egnet til å være 

bosteds- og/ eller samværsforelder.4 Mens disse sakene bare unntaksvis reiser kompliserte 

juridiske spørsmål, byr de ofte på vanskelige vurderinger. Ikke minst de menneskelige 

aspekter ved sakene stiller krav til hvordan slike saker bør behandles. 

 

Det er først og fremst den rettslige siden av samværsretten som skal tas opp i denne 

oppgaven. Det vil imidlertid også være naturlig å komme inn på noen av de psykologiske 

sidene ved samværsretten. Lovgivningens syn på samvær som en rettighet motsvares av 

synet på at det som et generelt utgangspunkt er viktig for barn å ha samvær med den eller 

de av foreldrene de ikke bor sammen med. Psykologisk begrunnes dette primært med 

utgangspunkt i relasjonell tenkning og forståelsen av at kontinuitet i relasjoner er vesentlig 

for barns utvikling av identitet.5 I den konkrete vurderingen i enkeltsaker, er både 

                                                 
2 Jfr. lov 17. juni 1992 nr. 100 om barneverntjenester 
3 Barneloven bruker uttrykket ”kven barnet bur saman med fast” (§36). I rettspraksis og teori har dette 

gjennomgående vært kalt ”daglig omsorg”. 
4 Dalseide 2004 s. 173 
5 Backe-Hansen og Øvreeide, 1999 s. 153 
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verdimessige, juridiske og psykologiske standpunkter om samværets viktighet 

grunnleggende rettesnorer når spørsmålet om samvær skal vurderes.6 

 

Saker vedrørende foreldreansvar, barnets faste bosted og samvær er såkalt delvis 

indispositive. Det innebærer blant annet at retten ikke er bundet av partenes påstander og 

anførsler, og at retten har et selvstendig ansvar for sakens opplysning.7 Foreldrene har 

forøvrig fri rådighet på den måten at de kan inngå avtale om foreldreansvaret og 

samværsretten, jfr. barnelova §§ 34, 35 og 43. 

 

1.3 Rettsmaterialet 

Reglene om samværsretten finner vi i barnelovens kapittel 6. I tillegg kommer 

saksbehandlingsreglene i kapittel 7.  

 

Forarbeidene til barnelova av 1981 er NOU 1977:35, Ot. prp. nr. 62 (1979-1980) og Innst. 

O. nr. 30 (1980-1981). Loven er senere endret en rekke ganger hvor sentrale forarbeider er 

Ot. prp. nr. 56 (1996-1997), NOU 1998:17 Barnefordelingssaker, Ot. prp. nr. 29 (2002-

2003 og Innst. O. nr. 96 (2002-2003).  

 

Vi befinner oss på et rettsområde som krever at hver sak behandles konkret og individuelt. 

Dette fører til at tilnærmet like tilfeller kan få forskjellig utfall. Praksis fra Høyesterett vil 

derfor ofte ikke tjene som prejudikater i samme grad som på andre rettsområder. Det er 

videre relativt få saker om samværsrett som blir behandlet i Høyesterett. Av denne grunn 

vil det være hensiktsmessig å benytte praksis fra de lavere instanser for å illustere noen av 

problemstillingene. I tillegg til at dommene blir brukt i et normativt siktemål, vil også disse 

ha et formål som en deskriptiv kartlegging av rettstilstanden.  I denne sammenheng får den 

enkelte underrettsdom like stor betydning som en Høyesterettsdom. 

 

                                                 
6 Backe-Hansen og Øvreeide, 1999 s. 154 
7 Skoghøy, 2001 s. 454 flg. 
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En systematisk fremstilling av de spørsmål barneloven reiser, finnes hos Smith og Lødrup: 

Barn og foreldre (2004). Lucy Smiths doktoravhandling Foreldremyndighet og barnerett 

(1980) ble avsluttet før barneloven ble vedtatt og loven har som nevnt blitt endret en rekke 

ganger. Boka inneholder et omfattende materiale som fortsatt er relevant for spørsmålene 

om samværsrett. En fremstilling av ”barnets beste” finnes hos Kirsten Sandberg: Barnets 

beste; om barnefordeling, rettspraksis og rettferdighet (1990). I tillegg finnes en del artikler 

i juridiske tidsskrifter.  

 

1.4 Det videre opplegget 

Det videre opplegget for oppgaven kan grovt sett deles inn i to deler. Den første delen vil 

inneholde generelle regler for samværsretten. Jeg vil redegjøre for enkelte 

saksbehandlingsregler som er aktuelle. Deretter vil jeg ta for meg ulike hensyn for og mot 

samvær, omfanget samt utøvelsen av samværsretten. I den andre delen vil jeg gå dypere inn 

i ett konkret emne innenfor samværsretten, nemlig sabotasje av samværsretten. 
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2 Saksbehandlingsreglene 

2.1 Innledning 

Ved lovendring 20. juni 2003 nr. 408 ble alle lovens saksbehandlingsregler for saker om 

foreldreansvar, barnets faste bosted og samvær samlet i barnelovens kapittel 7. I NOU 

1998:17 ble de nye saksbehandlingsreglene i barnefordelingssaker drøftet. Det ble blant 

annet pekt på de skjønnsmessige og fremtidsrettede elementer i avgjørelsene, de 

følelsesmessige relasjoner mellom partene, den svært forskjellige virkelighetsoppfatning og 

opplevelse av sterk konflikt hos partene og at barnet selv ikke har ordinær partsstatus. Ikke 

minst tilsa nyere forsknings påvisning av de sterke negative effekter intense og vedvarende 

konflikter i gitte tilfeller kan ha på barn, et behov for fleksible og mer samarbeidsrettede 

prosessregler.9 Motivene ble fulgt opp i Ot. prp. nr. 29 (2002-2003) hvor det konkret ble 

foreslått, og vedtatt, en rekke endringer i barneloven.  

 

En vesentlig endring som følge av de nye saksbehandlingsreglene er at fylkesmannen ikke 

lenger skal behandle saker om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast eller om samvær 

administrativt. I tilfeller der begge foreldrene ber om det, kan fylkesmannen fastsette at en 

skriftlig avtale om foreldreansvar, bosted og samvær skal kunne tvangsfullføres.10 

 

Jeg skal nå se nærmere på ”barnets beste” som avgjørelseskriterium, reglene om mekling 

og de sakkyndiges rolle. 

 

                                                 
8 I kraft 1. april 2004 
9 Se særlig NOU 1998:17 s. 130-132 
10 Se rundskriv Q-16/2004 Til Fylkesmennene og meklarane 
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2.2 Barnets beste 

Barnets beste som avgjørelseskriterium har tidligere vært plassert i bestemmelsene for den 

enkelte sakstype. Ved en lovendring av 20. juni 2003 nr. 40 fikk vi en felles bestemmelse i 

bl. § 48. Bestemmelsen fastslår barnets beste som det styrende kriteriet så vel for innholdet 

av avgjørelsene som for saksbehandlingen. Poenget med dette var å fokusere på barnets 

beste som overordnet norm og gjøre loven mer oversiktlig.11 Fellesbestemmelsen er på 

dette punkt ment som en lovfesting av gjeldende rett.12 Når det sies at avgjørelsen ”først og 

fremst” skal rette seg etter det som er best for barnet, menes med dette at andre hensyn kan 

trekkes inn hvis ingen løsning utpeker seg som den beste for barnet. Barnets beste som 

rettslig prinsipp er også nedfelt i FNs barnekonvensjon av 1989. Konvensjonen gjelder som 

norsk lov siden 1. oktober 2003, og hvis det er strid mellom annen norsk lovgivning og 

konvensjonen, skal sistnevnte ha prioritet.13 Barnekonvensjonens artikkel 3(1) lyder slik i 

norsk oversettelse: ”Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige 

eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller 

lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.”14  

 

Tidligere ble det ikke gitt noen nærmere retningslinjer i loven for hva som skulle anses som 

barnets beste. Ved lovendring av 7. april 2006 nr. 615 ble det i bl. § 48 tilføyd at ”ved 

avgjerda skal det takast omsyn til at barnet ikkje må bli utsett for vald eller på anna vis bli 

handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa vert utsett for skade eller fare.” Ut over 

dette må det foretas en konkret vurdering og en helhetsvurdering for det enkelte barn.16 Det 

betyr at lignende rettsavgjørelser i tidligere saker har mer begrenset interesse enn vanlig. 

Tidligere avgjørelser i barnefordelingssaker kan ikke tjene som prejudikater i streng 

forstand, men bare angi hva slags momenter som vil være relevante i en vurdering av 

                                                 
11 Ot. prp. nr. 29 (2002-2003) s. 82 
12 Ot. prp. nr. 29 (2002-2003) s. 27 
13 Jfr Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) § 3 
14 FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989 
15 I kraft 7. april 2006 
16 NOU 1977:35 s. 63 
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barnets beste, og gi illustrasjoner av hvordan forskjellige hensyn avveies mot hverandre.17 

Det finnes likevel visse retningslinjer for skjønnet. I bl. § 31 annet ledd fremgår det at barn 

over 7 år skal få si sin mening, og det skal legges stor vekt på hva barn over 12 år mener. 

Tidligere var det bare barn over 12 år som hadde anledning til å uttale seg. Selv om 

bestemmelsen, slik den lød før lovendringen,18 måtte antas å være forenlig med 

barnekonvensjonen artikkel 12, som knesetter det generelle prinsipp at barnet har en 

selvstendig rett til å uttale seg i saker som angår det selv og at disse synspunktene skal 

tillegges behørig vekt, ble det antatt å være behov for en tilpasning av ordlyden for å oppnå 

enda bedre samsvar med barnekonvensjonen på dette punkt.19  

 

En annen viktig retningslinje ble gitt av Justiskomiteen, som understreker at ”det må legges 

betydelig vekt på hvem som har den sterkeste følelsesmessige kontakt med og har hatt den 

faktiske omsorg for barnet, særlig for små barn”.20  

 

Barnelovutvalget ga en oversikt over hvilke momenter som kunne være relevante i en 

barnefordelingssak, ut fra Høyesteretts praksis de siste ti år frem til 1977.21 De momentene 

som ble gjennomgått var: faren ved miljøskifte, barnets kjønn og alder, at søskenflokker 

normalt ikke bør splittes, omsorgsmulighetene, barnets kontakt med vedkommende, 

foreldrenes personlige egenskaper, barnets eget ønske, muligheten for å opprettholde 

kontakten med begge foreldre og alle søsken, samt boligforholdene. Også nyere praksis 

viser at disse momentene er sentrale. Eneste unntak er barnets kjønn som det neppe er 

særlig rom for å anvende som argument. Grunnen er at barnloven legger opp til å fremme 

likestillingen mellom farens og morens forhold til barnet.22 Tidligere hadde moren en 

                                                 
17 Backer 1982 s. 216 
18 Lov 20. juni 2003 nr. 40 
19 Endringene i barneloven brakte mer ordlysmessig samsvar med barnekonvensjonen art. 12 nr. 1. Det var 

likevel ikke ment å innebære noen realitetsendring, jfr. Ot. prp. nr. 29 (2002-2003) s. 81 første spalte. 
20 Innst. O. nr. 30 (1980-1981) s. 14  
21 Se NOU 1977:35 s. 63-64 
22 Se NOU 1977:35 s. 10-11 
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fortrinnsstilling ved barnefordeling, den såkalte morspresumsjonen. I dag skal man se bort i 

fra de tradisjonelle kjønnsrollemønstre og heller konkret avgjøre hvem som er best egnet til 

å gi barnet den omsorg det trenger, blant annet ut fra hvem som har hatt nærmest kontakt 

med barnet. Det finnes likevel eksempler på bruk av argumentet i de lavere instanser i 

nyere tid, dog slik at det ikke er et særlig tungt argument.23 I Hålogaland lagmannsrett 

uttalte retten at: ”Barnets kjønn har begrenset betydning for avgjørelsen. Flertallet finner 

likevel at det i denne saken må legges en viss vekt på at C etter hvert som han vokser til, 

naturlig vil knyttes tettere til faren ved at de vil dele interesser og aktiviteter”.24 Noen av 

de nevnte momentene er nå presisert i bl. § 43 annet ledd annet punktum.25 I følge 

bestemmelsen skal det i avtale eller dom blant annet legges vekt på hensynet til best mulig 

samlet foreldrekontakt, barnets alder, tilknytning til nærmiljø, reiseavstand mellom 

foreldrene og hensynet til barnet ellers. 

 

2.3 Mekling 

Reglene om mekling, som tidligere fremgikk av barneloven og ekteskapsloven med 

tilhørende forskrifter, er nå inntatt i barneloven §§ 51-54. I henhold til bl. § 51 må alle 

foreldre med felles barn under 16 år møte til mekling før sak om samvær blir reist. 

Formålet med meklingen er at foreldrene skal komme frem til en avtale om barna, slik at 

barnefordelingssak kan unngås, jfr. § 52. Krav om mekling gjelder uansett om foreldrene 

har vært gift, samboende eller aldri har bodd sammen.  

 

Foreldrene kan idag mekle i inntil fire timer. Meklingsattest skrives ut når foreldrene er 

kommet frem til en avtale, eller dersom en av dem krever det etter tre timer. Den av 

                                                 
23 Se f. eks. TOSLO-2003-7445 hvor retten uttalte at ”det er et moment at barnet er en jente og at det, når det 

nærmer seg puberteten, kanskje har et særlig behov for mors fortrolighet i de år som nå kommer. Dersom 

barnet bor hos far vil mor via samværsordninger uansett kunne bidra overfor barnet så et særlig tungt 

argument er barnets kjønn ikke.”  
24 Jfr. LH-2002-583 
25 Jfr. Lov 7. april 2006 nr. 6 om endringer i barnelova mv.  
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foreldrene som har krevd mekling, får meklingsattest dersom den andre ikke møter etter tre 

innkallinger. En meklingsattest er gyldig i seks måneder. Dette følger av bl. § 54.  

 

En meklingsattest er videre et vilkår for å reise sak for retten, jfr. bl. § 56. Dersom mekling 

ikke er foretatt, eller det ikke foreligger en gyldig meklingsattest jfr. seks måneders fristen i 

§ 54, må saken avvises. Avvisning skjer likevel ikke hvis mangelen avhjelpes før 

avgjørelse om avvisning er truffet.26 

 

2.4 De sakkyndiges rolle 

I bl. § 61 (3) heter det at ”retten bør der det trengst oppnemne sakkunnig til å uttale seg om 

eitt eller fleire av dei spørsmåla saka reiser.” Bestemmelsen omhandler rettens adgang til å 

oppnevne sakkyndige på tradisjonelt vis. Med dette menes utarbeidelse av en sakkyndig 

utredning som kan utdypes og suppleres under hovedforhandlingen. Den sakkyndiges 

oppgave er å gi råd til retten.27 Det beror etter denne bestemmelsen på en skjønnsmessig 

vurdering om det er tilstrekkelig grunn til å oppnevne sakkyndig. Loven nytter uttrykket 

”der det trengst”. I dette ligger at retten som har ansvaret for sakens rette opplysning og 

forståelse, må foreta en realitetsprøvelse av partenes begjæring, og således av de anførsler 

som er fremført til støtte for den.28 Et begrunnet forlangende om at en sakkyndig skal 

oppnevnes, forplikter ikke retten til å etterkomme begjæringen. Det må foreligge et særlig 

behov for sakkyndig uttalelse, og den forsinkelsen det vil medføre, må tas i betraktning.29  

 

Etter bl. § 61 (4) kan dommeren gjennomføre samtaler med barnet. I den forbindelse kan 

retten oppnevne en sakkyndig til å bistå dommeren, eventuelt selv gjennomføre samtaler 

med barnet. Bestemmelsen må ses i sammenheng med barnets rett til å bli hørt etter bl. § 

31.  

                                                 
26 Jfr. Rt. 1994 s. 1170 
27 Om begrepsbruken, se for eksempel NOU 1998:17 s. 50 og Ot. prp. nr. 29 (2002-2003) s. 30.  
28 Jfr. Rt. 1984 s. 416 (s.417) 
29 Se blant annet Rt. 1984 s. 416 og Rt. 1995 s. 1565 
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I bl. § 61 (1) annet punktum er det kommet inn en ny bestemmelse som gir retten 

muligheter til å overlate mekling til en sakkyndig under det saksforberedende møtet.30   

 

De nye reglene legger blant annet opp til en mer fleksibel og annerledes bruk av 

sakkyndige. Det vil innebære hyppigere bruk av sakkyndige tjenester, men med mindre 

omfang på det enkelte sakkyndighetsoppdrag. Det blir større innbyrdes variasjon mellom 

de sakkyndiges oppgaver, fra det å være til stede i et forberedende møte og gi råd til retten 

og partene, til utarbeidelse av mer omfattende skriftlige rapporter basert på samtaler med 

foreldre og barn, samspillobservasjoner og innhenting av opplysninger fra informanter/ 

komparenter.31 

 

Tidligere meklet dommeren mellom foreldrene i barnefordelingssaker. Hvis foreldrene ikke 

ble enige, fortsatte saken med hovedforhandling og dom. Dersom sakkyndige ble oppnevnt, 

utarbeidet disse skriftlige redegjørelser til retten. 

 

Formålet med å åpne for mer fleksibel bruk av sakkyndige og på et tidligere stadium i 

saksbehandlingsprosessen, er blant annet at den sakkyndige skal kunne bidra til at 

konflikten skal løses ved en avtale mellom foreldrene, og å bidra til å redusere konflikten 

mellom dem. Meningen er at den sakkyndige skal kunne bevirke at foreldrenes fokus 

flyttes fra konflikten mellom dem og over på barnas interesser.32 I forarbeidene uttales det 

at ”departementet antar at det i de fleste sakstyper er best for barnet at foreldrene kommer 

til enighet om barnefordelingsspørsmålene. Nye arbeidsmodeller, hvor sakkyndige bistår 

foreldrene i en prosess for å komme fram til en avtale, kan i større grad bidra til forsoning 

og fremme samarbeid mellom foreldre. Avtaleløsningen vil også oppleves som et resultat 

                                                 
30 Endret ved lov 20. juni 2003 nr. 40, i kraft 1. april 2004 
31 Dalseide 2004 s. 185 
32 Dalseide 2004 s. 203 
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av foreldrenes egne valg. De vil selv ha forpliktet seg til løsningen, i motsetning til om de 

får en dom som en eller begge oppfatter som uriktig og urettferdig.” 33  

 

Når imidlertid minst en av partene ønsker en domsavgjørelse, når konflikten har sin 

bakgrunn i forhold som barn bør beskyttes mot, eller når en av partene ikke viser innsikt i 

barnets behov og sitt eget bidrag til konflikten, vil det ofte være aktuelt at den sakkyndige 

foretar en faglig utredning av den aktuelle problematikken for domstolen, jfr. § 61 første 

ledd nr. 3. Formålet med den sakkyndiges arbeid vil i så fall ikke primært være en løsning 

av konflikten mellom de voksne, men en vurdering av barnets eventuelle behov for 

beskyttelse fra uheldige forhold. Den sakkyndiges rolle i slike saker vil i alt vesentlig være 

å utføre tradisjonell sakkyndighetsarbeid basert på et mandat gitt av retten.34 

 

En mer fleksibel bruk av sakkyndige ble for øvrig utprøvet i praksis med godt resultat ved 

Indre Follo herredsrett. Ordningen var basert på samtykke fra partene. To sakkyndige 

deltok i prosjektet og – etter sakens behov – bisto dommeren i arbeidet med 

barnefordelingssaken under hele saksforberedelsen inntil forlik ble inngått eller dom 

avsagt. Sakene ble innledet med et saksforberedende møte som ble holdt umiddelbart etter 

at stevning var kommet inn, med deltakelse av sakkyndig. Etter møtet hadde den 

sakkyndige videre kontakt med partene, og fungerte som mekler/rådgiver for dem. Den 

sakkyndige kunne også innhente opplysninger fra andre aktører, for eksempel barnehage og 

skole, så fremt foreldrene samtykket i dette. Formålet med prosjektet var at domstolen ikke 

skulle være en ”kamparena”, men et samarbeidsforum for partene.35  

                                                 
33 Ot. prp. nr. 29 (2002-2003) s. 40 
34 Veileder Q-15/2004 Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn 
35 Se Ot. prp. nr. 29 (2002-2003) s. 36 
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3 Barnas og foreldrenes rett til samvær 

3.1 Innledning 

Barnets rett til samvær med begge foreldre er lovfestet i bl. § 42. Dette er en rett som har 

eksistert siden barneloven kom i 1981, og et prinsipp som ble lovfestet første gang i 1969 

for barn født av gifte foreldre. Barneloven gjelder uavhengig av om foreldrene har vært gift 

eller har bodd sammen etter barnets fødsel, og uansett hvilken kontakt det tidligere har vært 

mellom barnet og foreldrene. Bestemmelsen er først og fremst en prinsipperklæring og et 

utgangspunkt for vurderingen i det enkelte tilfellet. Videre gir bl. § 43 første ledd den av 

foreldrene som ikke bor sammen med barnet, en rett til samvær. Det sentrale ved 

vurderingen av samværsretten, er at avgjørelsen først og fremst skal rette seg etter det som 

er best for barnet, se bl. § 48.  

 

Vekten av de ulike momentene er avhengig av hvordan situasjonen forøvrig er. Man vil 

kunne ha foreldre som har vært gift i mange år og bodd sammen med barnet, tilsvarende til 

foreldre som har svært liten forbindelse med hverandre.  

 

Ettersom lovens utgangspunkt er at det skal være samvær, er det en nektelse av samværsrett 

som må begrunnes. I det følgende skal vi se nærmere på noen av de hensynene som støtter 

opp under samværsretten og hensynene som taler mot at det skal være samvær. 

 

3.2 Begrunnelser for samværsrett 

Generelt har Høyesterett uttalt at man må bygge på en formodning om at det er til barnets 

beste å ha samvær også med en mor og eller far som barnet ikke har bodd sammen med, jfr. 

Rt. 1995 s. 933, der en far ble gitt samvær med sin seks år gamle datter som han aldri 

hadde bodd sammen med. At et barn har både mannlige og kvinnelige forbilder når 
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personligheten dannes og under sosialiseringsprosessen, anses som viktig. Både mor og far 

vil ha noe av verdi å gi barnet og de vil også utfylle hverandre i forhold til barnet. 

Samværsretten sikrer på denne måten at barnet får kontakt og muligens et nært forhold til 

begge foreldrene. Hvis man ikke har noen samværrett, vil dette kunne føre til at 

følelsesmessige bånd blir kuttet over når foreldrene flytter fra hverandre. Det kan også 

være viktig for barnet senere i livet at det har holdt en viss kontakt med den 

samværsberettigede. Selv om barnet aldri har hatt kontakt med den samværsberettigede, vil 

barn ofte få et sterkt ønske senere om å få nærmere kjennskap til sine røtter.36 

Samværsretten gir denne muligheten til å etablere kontakt.  

 

Ofte vil det være slik at det allerede er etablert en følelsesmessig tilknytning mellom barnet 

og den som flytter. Samværsretten kan derfor være viktig for å opprettholde tilknytningen 

og kontakten. Et brudd mellom foreldre kan oppleves som svært tøft for barn. De vil ikke 

alltid forstå hvorfor foreldrene bryter opp og at en av dem flytter ut av hjemmet. En mulig 

reaksjon er at barnet føler seg avvist av den som flytter ut. Det er også mulig at barnet føler 

skyld i at foreldrene går fra hverandre.37 Ved å ha en god samværsordning, kan man unngå 

denne følelsen av avvisning og kanskje skape en ordning slik at barnet føler hverdagen så 

normal som mulig i forhold til tidligere.  

 

Mange foreldre går fra hverandre på en konfliktfylt måte. Deres oppførsel gjør at barna vil 

kunne befinne seg i en vanskelig situasjon. I slike tilfeller vil barn ofte ha et særlig behov 

for kontakt med begge foreldre. Det kan lett skje at den som har omsorgen enten bevisst 

eller ubevisst skaper et dårlig og uriktig bilde av den annen forelder. En samværsordning 

vil derfor være svært viktig.   

 

 

                                                 
36 Smith 1980 s. 503 
37 Smith 1980 s. 503 
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3.3 Hensyn som taler mot samværsrett 

I rettsteorien er det særlig lagt vekt på fire forhold som gjør at det ikke bør gis rett til 

samvær.38 For det første bør samværsretten nektes når vedkommende forelder har 

personlige problemer eller egenskaper som kan virke skadelig på barnet. I en sak for Agder 

lagmannsrett ble faren nektet samvær med sin seks år gamle datter.39 Årsaken var at han 

var straffedømt for vold og trusler mot sin tidligere kone, barnets mor, og sonet da 

ankeforhandlingen ble holdt en sikringsdom på Ila. Den tidligere ektefellen hadde en 

velbegrunnet frykt for ham. Det ble lagt vekt på viktigheten av å gi moren trygghet slik at 

hun kunne fungere best mulig som omsorgsperson. Høyesterett har for øvrig uttalt at 

dersom personlige egenskaper skal danne grunnlag for nektelse av samvær, må det normalt 

dreie seg om negative egenskaper utover normal variasjonsbredde.40 Dersom disse 

personlige egenskapene gjør at samvær vil være uheldig for barnet, er det grunn for 

nektelse av samvær.41 Andre forhold som kan vanskeliggjøre en samværsrett kan være at 

den som ønsker samvær står uten inntekt, uten fast bopel og manglende struktur på sin 

tilværelse.42  

 

For det andre bør samværsrett unngås når det vil virke opprivende på barnet. At barnet kan 

komme opp i en viss lojalitetskonflikt mellom foreldrene er ikke nok i seg selv, men 

dersom store konflikter for barnet trolig vil vedvare eller oppstå, er det nok.43 I Gulating 

lagmannsrett ble en far nektet samvær med sin sønn.44 Faren var engelsk statsborger, bosatt 

i England og var nektet innreise til Norge. Av praktiske grunner ville samværene bli 

sjeldne. I tillegg hadde det vært noen konflikter tidligere som hadde skapt frykt fra 

barnemorens side. Dette ville kunne resultere i at samværet måtte gjennomføres under 

                                                 
38 Smith 1980 s. 481 flg. 
39 LA-2000-827 
40 Rt. 1989 s. 148 
41 Rt. 1986 s. 638 
42 Se f.eks. LB-2004-4976 hvor en far ble nektet samvær med sin tre år gamle datter 
43 Molven 1999 s. 164 
44 LG-1993-428  
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tilsyn. Lagmannsretten konstaterte at et samvær på denne bakgrunnen ville gi barnet lite og 

bare virke opprivende. Selv om det i og for seg ikke er noe å si på de personlige forhold 

hos den som krever samværsretten, kan samværsrett likevel nektes dersom utøvelsen vil 

virke opprivende på barnet.45 I slike tilfeller som er nevnt, vil barnet i tillegg ofte ha en 

motvilje mot samværet. I Rt. 1987 s. 456 var barna på 13 og 11 ½ år negativt innstilt til 

samvær med sin far. Retten uttalte at man her sto overfor et tilfelle hvor kontakten mellom 

far og barn ikke lot seg gjennomtvinge ved lovregler, men hvor etableringen av samvær 

måtte skje på frivillig grunnlag.46 Disse konflikttypene kan være vanskelige å avgjøre. På 

den ene siden er det klart at den omstendighet at utøvelse av samværsretten virker 

konfliktskapende, er en omstendighet som må tas i betraktning ved avgjørelsen av om det 

skal innrømmes samværsrett. På den annen side ligger årsaken til at samværsretten vil virke 

uheldig, i mange tilfeller først og fremst hos den som har foreldreansvaret og som har en 

sterk motvilje mot samværsretten. Når det ikke er noe å si på vedkommendes eget forhold, 

kan det virke urimelig å bli nektet samvær.47 Utgangspunktet er at negative reaksjoner hos 

den som barnet bor fast hos, ikke kan begrense samværsretten. Det er barnet som står i 

sentrum. En sentral dom i denne forbindelse er Rt. 1976 s. 1497, hvor førstvoterende uttaler 

(s. 1501): ”Jeg ser det for min del slik at den ene av partene ofte vil ha en dypt forankret 

motvilje mot samværsrett, og at denne motvilje ikke bare kan bero på personlig innstilling 

overfor den annen, men også på oppriktig bekymring for virkningen på barnet. Men skulle 

domstolene i slike tilfelle bøye av for motviljen, ville den ordning loven har påbudt som den 

normale, lett kunne bli uthult. Domstolene treffer sine avgjørelser i disse saker ut fra det de 

mener er best for barnet, og det må kreves at begge parter retter seg etter den endelig dom 

i saken.”  

 

For det tredje er det i praksis og teori hevdet at hensynet til barnets integrering i en ny 

familie kan gjøre samværsrett uaktuell. Det betyr at dersom for eksempel mor som har 

barnet, allerede har stiftet ny familie og far deretter kommer og vil ha samværsrett, skal det 
                                                 
45 Smith 1980 s. 483 
46 Rt. 1987 s. 456 (s.463) 
47 Smith 1980 s. 486 
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nektes dersom det er fare for at det vil skape ubalanse i den nye familien.48 Hensynet gjør 

seg spesielt gjeldende i de tilfeller hvor barnet ikke kjenner sin biologiske far og hvor 

stefaren er den ”psykologiske far”.49 I Rt. 1987 s. 598 ble en far nektet samvær med sin 

seks år gamle sønn. Etter rettens syn var det ikke noe ved hans person som tilsa at det ikke 

skulle være samværsrett. Høyesterett trakk frem de problemer samværsretten ville innebære 

for barnets integrering i den nye familien. Retten foretok en avveining av på den ene side 

barnets behov for alt fra barneårene å ha kjennskap til sin biologiske far, og på den annen 

side de problemer en samværsadgang ville medføre. Det viktigste hensyn måtte etter rettens 

mening være at det ikke ble skapt alvorlige forstyrrelser og påkjenninger innen den 

familiesituasjon barnet befant seg i.50 Hvorvidt dette ville blitt resultatet i dag er tvilsomt. 

Slik loven var utformet tidligere, skilte man mellom foreldre som hadde levd sammen etter 

at barnet var født og foreldre som ikke hadde levd sammen etter at barnet var født. Når 

foreldrene ikke hadde levd sammen etter at barnet var født, var det i utgangspunktet ikke 

lovregulert noen samværsrett. I dag er det derimot en alminnelig presumsjon for at 

samværsrett vil være til barnets beste og den av foreldrene som ikke bor sammen med 

barnet, har rett til samvær, jfr. bl. § 43.  

 

For det fjerde bør samværsrett nektes når det er en reell fare for at barnet vil bli kidnappet. 

Problemet gjør seg spesielt gjeldende hvor den som gjør krav på samværsrett, ikke er av 

norsk opprinnelse. I Rt. 1976 s. 1271 var faren fra Pakistan, og moren hevdet at hun var 

redd for at han ville ta med seg barnet til sitt hjemland. Høyesterett mente imidlertid at det 

ikke forelå en reell fare for kidnapping. Førstvoterende uttalte at dersom det hadde vært en 

reell fare for dette, ville det ikke ha vært grunnlag for samværsrett etter loven. Dette måtte 

gjelde uansett om man mente at barnet ville få det bra under de forhold det kom til.51 I Rt. 

1983 s. 897 fant Høyesterett at det forelå en rekke omstendigheter som medførte en reell og 

aktuell fare for at samværsretten ble misbrukt og nektet dermed samværsrett. Faren hadde 

                                                 
48 Molven 1999 s. 165 
49 Smith 1980 s. 490 
50 Rt. 1987 s. 598 (s. 608) 
51 Rt. 1976 s. 1271 (s. 1275) 
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tidligere benyttet samvær med sønnen til å ta gutten med til sin bopel i USA, uten morens 

vitende. Retten fant det sannsynlig at dette ville kunne skje igjen.  

 

Det har i de senere år vært stadig flere tilfelle hvor mor motsetter seg samvær med den 

begrunnelse at faren har gjort seg skyldig i seksuelt misbruk av barnet. Dette kan være 

særdeles vanskelige saker for dommeren å ta stilling til. Hensynet til barnet må veies opp 

mot hensynet til faren og muligheten for at beskyldningen kan være gal. Høyesterett har 

uttalt at det ”overhodet ikke kan tas noe risiko” ved mistanke om seksuelle overgrep fra en 

foreldres side når samværsretten skal vurderes.52 Det innebærer at det kan forekomme 

tilfelle hvor faren ikke får samværsrett på grunn av mistanke om seksuelle overgrep, selv 

om han er frifunnet for dette i en straffesak. I saker hvor det er påstand om seksuelle 

overgrep, må avgjørelsen under enhver omstendighet bero på et konkret skjønn hvor det på 

den ene side må tas hensyn til barnets rett til samvær med begge sine foreldre, og på den 

annen side til at det ikke bør utsettes for noen urimelig risiko.53 

 

Høyesterett har flere ganger vist at det skal meget til for at samvær skal nektes. Rt. 1996 s. 

888 gjaldt en far som ønsket samvær med sin fem år gamle datter. Foreldrene hadde bodd 

sammen noen måneder etter at barnet var født, og faren hadde hatt samvær med barnet tre 

ganger med en tredjeperson til stede. Mor motsatte seg samvær på grunn av frykt for faren 

som tidligere hadde opptrådt brutalt og hensynsløst overfor henne. Mot de sakkyndiges råd 

fastsatte flertallet her en meget detaljert opptrappingsplan for samvær mellom far og datter: 

”Tross det som er sagt, finner jeg at det riktige for de tre vil være å komme videre ved at 

samværet mellom far og datter nå innledes, og søkes utviklet.”54  

                                                 
52 Rt. 1994 s. 940 (s. 941) jfr. Rt. 1989 s. 320 
53 Se Rt. 1995 s. 1152 
54 Rt. 1996 s. 888 (s. 893) 
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4 Samværsrettens omfang 

4.1 ”Vanlig samvær” 

Det følger av bl. § 42 at barnet har rett til samvær med begge foreldrene, selv om de ikke 

bor sammen. Det er foreldrene som har ansvar for at samværsretten blir oppfylt. Loven gir 

ikke nærmere regler om samværsrettens omfang. Således har foreldrene avtalefrihet med 

hensyn til hvor omfattende samværet skal være. Ved lovendring 7. april 2006 nr. 655 er det i 

bl. § 43 annet ledd imidlertid tilføyd at foreldrene skal avtale omfanget av samværsretten 

på bakgrunn av hva de mener er til barnets beste. I § 43 første ledd heter det at ”dersom 

samvær ikkje er til beste for barnet, må retten avgjere at det ikkje skal vere samvær.” Ofte 

blir ikke omfanget nærmere regulert i avtalen mellom foreldrene. I steden nøyer man seg 

med å avtale ”vanlig samværsrett”.56 I bl. § 43 første ledd annet punktum sies det at 

”omfanget av samværsretten bør avtalast nærare.” Av forarbeidene fremgår det at dette 

ble gjort for å tydeliggjøre at foreldrene selv må avtale omfanget av samværsretten.57 Slik 

bestemmelsen tidligere var formulert, tolket mange det slik at man hadde ”vanlig samvær” 

dersom ikke annet var avtalt. Barne- og familiedepartementet mente det var viktig å 

fastholde prinsippet om at foreldrene har full avtalefrihet når det gjelder samværsordningen 

og at dette skal være utgangspunktet for loven. Departementet mente likevel av det var 

hensiktsmessig med en såkalt ”standard samværsordning” som foreldrene kan ha dersom 

dette passer for deres familie. Bl. § 43 annet ledd gir derfor en definisjon på ”vanlig 

samværsrett”. Det vil si ”rett til å vere saman med barnet ein ettermiddag i veka, 

annankvar helg, 14 dagar i sommarferien, og jul eller påske”. Hvorvidt en slik ”standard- 

ordning” i loven er en god løsning, kan diskuteres. Det kan bli oppfattet som mer bindende 

                                                 
55 I kraft 7. april 2006 
56 Smith/Lødrup, 2004 s. 145 
57 Ot. prp. nr. 56 (1996-1997) s. 65 og  66 
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enn det som er ment. Høringsinstansenes syn på saken er blant annet at ”vanlig- normen” 

bør utvides og at det bør presiseres at ”vanlig samvær” skal være det vanlige.58 

 

Ved lovendring 7. april 2006 nr. 659 er det i bl. § 43 annet ledd tilføyd at:”I avtale eller 

avgjerd om samvær skal det mellom anna leggjast vekt på omsynet til best mogleg samla 

foreldrekontakt, kor gammalt barnet er, reiseavstanden mellom foreldra og omsynet til 

barnet ellers.”60 Formålet med disse endringene var å få frem at hver enkelt avtale om 

samvær skal ha grunnlag i en vurdering av behovene til det konkrete barnet det gjelder og 

ikke være en standardordning. Departementet ønsket å utforme barnelovens bestemmelser 

om samvær på en slik måte at de tar opp i seg samfunnsutviklingen på dette området, og 

legger til rette for en positiv utvikling av samværshyppighet og omfang.61 Dette søkes 

oppnådd ved at det i lovteksten gis en angivelse av noen sentrale momenter som 

Høyesterett i sin praksis har lagt til grunn i sin vurdering av barnets beste. Disse 

momentene skal vurderes av de som skal fastsette en samværsordning, enten det er barnets 

foreldre eller en domstol. Hvilken vekt de forskjellige momentene skal tillegges, kan 

variere fra sak til sak på bakgrunn av de individuelle forholdene. Lovendringen er 

imidlertid ikke ment å innebære noen realitetsendring i forhold til tidligere rettspraksis. 

Momentene som er angitt i lovteksten er heller ikke ment å være uttømmende. 

 

De kriteriene som gir rammen for den vanlige samværsretten gir oss enda en 

problemstilling. Begrepet løser nemlig ikke detaljspørsmål som når helgen begynner eller 

tidsrommet for jul og påske. Lovforarbeidene er tause om dette. Utvalget ønsket ikke å gi 

noen klargjøring- det kunne lett bli for rigid.62 Etter Smith/Lødrups syn vil det ikke være 

særlig tvilsom at helgen starter fredag ettermiddag og at ”ettermiddag” normalt betyr etter 

                                                 
58 Ot. prp. nr. 56 (1996-1997) s. 65 
59 I kraft 7. april 2006 
60 Se Ot. prp. nr. 103 (2004-2005) s. 49 
61 Ot. prp. nr. 103 (2004-2005) s. 14 
62 NOU 1977:35 s. 76 flg 
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normal arbeidsdag.63 Julen og påskens lengde er vanskeligere å definere. Det er etterhvert 

blitt mer vanlig å ta ferie i hverdagene i påsken og mellom jul og nyttår, noe som taler for 

at også disse dagene skal omfattes.64 Løsningen kan være å presisere samværsrettens 

omfang også hvor man tar utgangspunkt i hva som er ”vanlig samværsrett”. Fastsetter man 

samværsretten meget nøyaktig med klokkeslett, kan dette synes unødvendig detaljert. 

Likevel kan dette være en god løsning hvor foreldrene ikke er på talefot med hverandre. En 

slik nøyaktig fastsettelse vil kunne bidra til å redusere senere konflikter. En god illustrasjon 

av dette, er dommen i Rt. 1996 s. 888 hvor det var tvist om far i det hele tatt skulle ha 

samværsrett til en fem år gammel datter. Retten fastsatte her en meget detaljert 

opptrappingsplan for farens samværsrett.  

 

Departementet ønsket i utgangspunktet å fjerne legaldefinisjonen av vanlig samværsrett, 

men møtte store motforestillinger fra høringsinstansene.65 Resultatet ble en mellomløsning 

hvor noen sentrale momenter ble lagt til, samtidig som man beholdt legaldefinisjonen i 

barneloven § 43 annet ledd. Det ble hevdet at lovens definisjon av vanlig samvær kunne 

legge for sterke føringer på foreldrenes avtaler slik at disse ikke i tilstrekkelig grad kunne 

ivareta de individuelle forhold.66 Selv om vanlig samværsrett ikke innebærer noen 

minimumsordning, og samvær kan avtales eller fastsettes mer eller mindre omfattende, blir 

definisjonen oppfattet som en minstestandard for samvær av flere foreldre. Dette kan ha 

den positive effekten at det er med på å forplikte foreldre og skape forutsigbarhet ikke 

minst for barna i forhold til samvær. Det kan også skape et, fra barnets synspunkt, positivt 

forventningspress overfor motvillige foreldre om å akseptere samvær av et visst omfang. På 

den annen side er det muligheter for at antall konflikter og konfliktnivået mellom foreldre 

vil kunne øke både i og utenfor retten dersom definisjonen i loven av ”vanlig samvær” blir 

fjernet. Definisjonen av ”vanlig samværsrett” vil også kunne ha betydning hvor en av 

                                                 
63 Smith/Lødrup, 2004 s. 146 
64 Smith/Lødrup, 2004 s. 146 
65 Ot. prp. nr. 103 (2004-2005) s. 13 og 14 
66 Ot. prp. nr. 103 (2004-2005) s. 13 
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foreldrene forsøker å hindre samvær. Det vil kunne være langt enklere å få vedkommende 

til å akseptere samvær når en kan vise til lovens ”normalordning”.67   

 

I svært mange tilfeller blir det fra rettens side lagt stor vekt på at samværsretten ikke må bli 

for oppstykket. Løsningen kan være å ha samvær av lengre varighet og redusere 

hyppigheten. I en dom fra Borgating lagmannsrett68 utvidet retten helgesamværet ganske 

betydelig i forhold til det som var blitt fastsatt av tingretten. Det hadde tidligere vært et 

midtukesamvær, men retten mente dette blant annet medførte en oppstykking av barnets 

tilværelse som kunne være uheldig. Hva som er den beste løsningen vil avhenge av hvor 

gammelt barnet er og hvor nær foreldrene bor hverandre.  

   

Et annet poeng  ved at definisjonen ”vanlig samvær” er tatt inn i loven, er at en dom eller et 

rettsforlik med denne klausul vil være grunnlag for tvangsfullbyrdelse etter bl. § 65.  

 

4.2 Utvidet samvær 

Som det fremgår av det ovenstående, er det ikke noe i veien for at samværsretten gjøres 

meget omfattende. Det er da tale om ”utvidet samvær”. Ligger forholdende til rette for det, 

er det ingenting i veien for at det avtales samvær opp til halvparten av tiden.69 Umiddelbart 

kan det virke som dette er akkurat det samme som delt omsorg. Med delt bosted/omsorg 

mener vi en ordning hvor barnet har fast bosted to steder, både hos sin mor og sin far når 

foreldrene ikke bor sammen. Barnet bor (omtrent) like mye hos hver av foreldrene med 

skifte av bosted ukentlig, månedlig eller årlig. Det mest vanlige er ukentlige skiftninger.70 

En vesentlig forskjell her er imidlertid at ved utvidet samvær, vil den av foreldrene som er 

registrert å ha barnet boende hos seg være den som får de rettigheter og plikter som følger 

                                                 
67 Ot. prp. nr. 103 (2004-2005), høringsuttalelse av Oslo tingrett, s. 13 flg. 
68 LB-2002-2305  
69 Ot. prp. nr. 56 (1996-1997) s. 55 
70 Haaland, 1988 
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med å være bostedsforelder.71 Likevel vil ordningen nærme seg en ordning med delt 

omsorg ved at foreldrene treffer avgjørelsene som følger av den faktiske omsorgen i 

tilnærmet lik utstrekning. Når avgjørelser som relaterer seg til dagliglivet skal tas av den 

som til enhver tid er sammen med barnet, vil den samværsberettigede i utstrakt grad kunne 

ta avgjørelser om de daglige gjøremål som angår barnet, som påkledning, leggetid osv. Det 

må tilføres at domstolene ikke kan pålegge partene delt omsorg for barnet i strid med den 

enes ønske, jfr. bl. § 36 siste ledd.72 Høyesteretts kjæremålsutvalg bemerket i Rt. 1986 s. 

313 at en ordning med delt omsorg hvor barnet skal flyttes frem og tilbake mellom 

foreldrene, stiller store krav til foreldrene og kan medføre påkjenninger for barnet. 

Kjæremålsutvalget antok at vanskelighetene kunne bli betydelige dersom foreldrene ikke 

var enige og innstilt på en lojal gjennomføring av ordningen. I en dom fra Hålogaland 

lagmannsrett73 hadde foreldrene i 2-3 år praktisert en ordning med delt bosted. Mor ønsket 

ikke lenger en slik ordning, og lagmannsretten måtte dermed ta stilling til hvem av 

foreldrene som skulle ha den daglige omsorgen. Retten uttalte at ordningen med delt bosted 

syntes å ha fungert godt, noe som forøvrig viste at partene i all hovedsak hadde maktet å 

samarbeide på en god måte. Løsningen ble at far fikk den daglige omsorgen, mens mor ble 

tilkjent en omfattende samværsrett. 

 

4.3 Begrenset samvær 

I noen tilfeller foreligger det hensyn som tilsier at samværsretten må begrenses i forhold til 

det vanlige og ønskelige. Begrensningen må gjøres ut ifra det som synes å være til barnets 

beste.74 Et av disse hensynene kan være forhold hos den som ønsker samvær. Det kan for 

eksempel være fordi den samværsberettigede har alkoholproblemer, er uten fast bopel, 

soner en fengselsstraff eller lignende. Dette er for øvrig også forhold som kan føre til at 

                                                 
71 Bl. § 30 
72 Se Ot. prp. nr. 56 (1996-1997) s. 57 flg. hvor spørsmålet om delt bosted var gjenstand for en grundig 

vurdering 
73 LH-2000-965 
74 Jfr. bl. § 48 
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samværsretten blir nektet helt.75 Mange av de hensynene som gjør seg gjeldende ved 

nektelse av samværsrett, er også relevante når begrenset samvær skal vurderes. I steden for 

å nekte samvær helt, åpnes det for samvær av mer begrenset art. I Rt. 1986 s. 82 kom 

Høyesterett til at faren bare kunne få en meget begrenset rett til samvær med sin ti år gamle 

datter. Dette var i tråd med de sakkyndiges anbefaling. Retten la til grunn at farens uheldige 

og plagsomme opptreden overfor moren var uttrykk for mer varige karaktertrekk.  

 

I mange tilfeller vil den vanlige samværsretten passe dårlig. Hvis barna er helt små, vil 

dette ofte vanskeliggjøre samværsretten. Et lengre opphold for barnet borte fra den som har 

hovedomsorgen, kan være en stor påkjenning for barnet. En måte å løse dette på kan være å 

ha hyppige samvær, men av kort varighet. Samvær med lengre varighet, men mer sjelden, 

kan være løsningen dersom foreldrene bor langt fra hverandre.  

                                                 
75 Jfr. ovenfor om hensynene som taler mot samværsrett 
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5 Samværsrettens utøvelse 

5.1 Innledning 

Når samværsretten skal utøves kan man støte på en rekke problemer. Hvis samværsretten 

ikke er utformet i detalj, kan det fort oppstå uenigheter om hvordan en avtale eller 

avgjørelse skal tolkes. Det er også en del tilfeller hvor den som har barnet boende hos seg, 

påvirker barnet slik at det selv ikke ønsker å være sammen med den samværsberettigede. I 

realiteten kan en si at en forutsetning for en vellykket samværsordning, er at begge 

foreldrene er positivt innstilt til samværsretten.76  

 

5.2 Rettslig utgangspunkt 

I henhold til bl. § 42 første ledd annet punktum har foreldrene et gjensidig ansvar for at 

samværsretten blir oppfylt. I Rt. 1960 s. 1214 ble det slått fast at ”den av foreldrene som 

har barnet hos seg, har en positiv plikt til lojalt å medvirke til at besøksretten kan 

gjennomføres, herunder også til så langt det lar seg gjøre å påvirke barna til ikke å sette 

seg imot.”77 Et forsøk på å lette samværsrettens utøvelse er regelen i bl. § 43 fjerde ledd, 

som fastslår at den andre av foreldrene skal få melding i rimelig tid på forhånd når 

samværet ikke kan finne sted som fastsatt, eller når tiden for samværet må avtales nærmere. 

Det kan for eksempel dreie seg om at den samværsberettigede drar på et lengre 

ferieopphold. Videre er det i bl. § 46 gitt den som har samværsrett, en rett til å få uttale seg 

før den som har barnet hos seg, tar avgjørelser som vil gjøre det umulig eller vesentlig 

vanskeligere å utøve samværsretten. Bestemmelsen tar særlig sikte på emigrasjon eller 

                                                 
76 Smith/Lødrup, 2004 s. 151 
77 Se også Rt. 1992 s. 519 
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utenlandsopphold av lang varighet, men er også aktuell ved flytting innenlands.78 Selv om 

disse bestemmelsene gir en anvisning på hvordan samværsretten skal utøves, er de likevel 

bare først og fremst en prinsipperklæring og et utgangspunkt for vurderingen i det enkelte 

tilfelle. Det eneste hjelpemiddel av betydning som loven gir den samværsberettigede for å 

få gjennomført samvær, er regelen i bl. § 65 om tvangsfullbyrdelse.79  

 

5.3 Henting og bringing av barnet 

Det kan stilles spørsmål til om den som barnet bor fast hos, har plikt til å medvirke til 

henting og bringing av barnet. Spørsmålet om bistand til transport løses ikke direkte i 

barneloven og Høyesterett har ikke tatt standpunkt til det, dog slik at spørsmålet var oppe i 

Rt. 1979 s. 668. Problemet melder seg spesielt i de tilfellene hvor foreldrene bor langt fra 

hverandre og slik at man er avhengig av fjerntog, buss eller fly. Etter Smith/Lødrups syn 

må eksempelvis den barnet bor fast hos etter omstendighetene da kunne pålegges en 

medvirkningsplikt, for eksempel ved å bringe og hente barnet ved en nærliggende stasjon 

eller flyplass. Ellers kan samværsretten lett bli illusorisk.80 I LB-2005-103883 var faren 

bosatt i Trondheim mens moren bodde i Fredrikstad. Lagmannsretten fastsatte at mor 

pliktet å bringe barna til Gardermoen og hente dem der i forbindelse med samværene. 

Retten bemerket at ”det følger av barneloven § 42 første ledd annet punktum at foreldre 

har gjensidig ansvar for at samværsretten blir oppfylt. I dette må det ligge både en plikt for 

den barnet bor fast hos til ikke å forhindre samvær, men etter omstendighetene også en 

plikt til aktiv medvirkning for gjennomføring av samværene. Dette må omfatte spørsmålet 

om hvem som skal bringe og hente barn i forbindelse med samvær.”  

 

 

                                                 
78 NOU 1977:35 s. 133 
79 Se punkt 6.2 nedenfor 
80 Smith/Lødrup 2004 s. 151 flg. 
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5.4 Utgiftene ved samvær 

Etter bl. § 44 skal reiseutgiftene ved samvær fordeles mellom foreldrene forholdsmessig på 

grunnlag av deres inntekter. Dersom særlige grunner gjør det rimelig, kan imidlertid retten 

fastsette en annen fordeling av kostnadene. Dette kan for eksempel være på grunn av store 

inntektsforskjeller mellom foreldrene samtidig som reiseutgiftene er høye. Det skal foretas 

en helhetlig vurdering av hver av foreldrenes totale situasjon, blant annet foreldrenes 

økonomi, reisevei og reisemåte. Det at en av foreldrene flytter, vil i henhold til 

forarbeidene som hovedregel ikke utgjøre en særlig grunn til å fravike den forholdsmessige 

fordelingen.81 Departementet antar at høye reiseutgifter i forbindelse med samvær er et 

stort problem for en henholdsvis liten gruppe. Spørsmålet er likevel viktig for dem det 

gjelder, fordi konsekvensen kan bli at samvær ikke finner sted så ofte som ønskelig og/eller 

at samværsordningen av samme grunn ikke først og fremst tilpasses barnets beste.82  

 

Det er viktig å presisere at det økonomiske forholdet mellom foreldrene i utgangspunktet er 

et privatrettslig forhold. Dette betyr at foreldrene har full avtalefrihet og kan avtale den 

fordelingen av reisekostnadene ved samvær som de mener er best egnet i deres situasjon. 

 

Samvær får i større grad enn tidligere betydning for bidragets størrelse. Der bidragspliktige 

har samvær, skal bidraget reduseres med de antatte utgiftene til dette. Dette følger av bl. § 

71. Fradraget er ment å dekke løpende utgifter under samværet, utgifter som 

bidragsmottaker antas å spare.83 Av forenklingshensyn er omfanget av samværet delt inn i 

fire samværsklasser istedenfor at det gis fradrag per avtalt/fastsatt samværsdag. Fradraget 

skal gis som et fast kronebeløp avhengig av hvilken samværsklasse den bidragspliktige 

kommer i og barnets alder.84  

                                                 
81 Ot. prp. nr. 43 (2000-2001) s. 102 
82 Ot. prp. nr. 43 (2000-2001) s. 102 
83 Ot. prp. nr. 43 (2000-2001) s. 58 
84 Jfr. Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot § 9 fjerde og femte ledd 
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6 Sabotasje av samværsretten 

6.1 Hva er samværssabotasje? 

Det er i utgangspunktet opp til foreldrene selv å bestemme omfanget av et samvær. Således 

kan det avtales at det ikke skal være samvær i det hele tatt. Når det er bestemt samvær, har 

begge foreldrene en plikt til å medvirke slik at det er mulig å gjennomføre samværsretten 

på en god og tilfredsstillende måte. Problemer melder seg når foreldrene er i konflikt med 

hverandre og ikke klarer å kommunisere sammen, og når de heller ikke er villige til å godta 

de avgjørelser som er truffet av domstolen. Man kan derfor kalle det sabotasje når den ene 

parten i strid med en avtale eller rettslig avgjørelse nekter den andre å ha samvær.85 I 

tilfeller hvor barnet selv ikke vil ha samvær, vil man være i grenseland på hva man kan 

kalle samværssabotasje. Man kan neppe kalle det samværssabotasje dersom foreldrene har 

gjort det de kan for å påvirke barnet til å utøve det avtalte samværet, men hvor barnet 

likevel ikke ønsker samvær. Imidlertid kan situasjonen være slik at den barnet bor hos, har 

uttalt seg negativt og nedsettende om den andre. Barnet kan på den måten ha blitt farget av 

denne oppfatningen og ønsker derfor ikke samvær som en konsekvens av dette. I slike 

tilfeller vil man kunne være innenfor det som regnes som samværssabotasje.  

 

En annen form for samværssabotasje som bør nevnes, er hvor den samværsberettigede ikke 

følger opp de samværene som er avtalt og dermed unnlater å oppfylle barnets rett til 

samvær.86 Overfor den passive forelder har vi i dag ingen rettslige virkemidler for å få 

samværet gjennomført.87 Det er bare den samværsberettigede som kan kreve 

                                                 
85 Trude Haugli, Lov og Rett 1999 s. 299 (s. 302) 
86 Smith/Lødrup 2004 s. 144 
87 Trude Haugli, RETF 1993 s. 76 (s. 85) 
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tvangsfullbyrdelse. I lovforarbeidene88 ble spørsmålet om det bør være en plikt til å utøve 

samværsretten reist. Komiteen kom frem til at dette kunne skape en fare for at samvær 

mellom barnet og en som ikke ønsker samværet, bare blir til skade for barnet. Denne type 

sabotasje av samvær faller utenfor det som skal tas opp i denne oppgaven.  

 

6.2 Virkemidler ved samværshindringer 

Hvis den samværsberettigede blir hindret i å få det samværet vedkommende har rett til etter 

en avgjørelse om samværsrett, finnes det muligheter for tvangsfullbyrdelse. Namsretten 

kan fastsette en stående tvangsbot som skal gjelde for hver gang samværsretten ikke blir 

respektert, jfr bl. § 65.89 Botens størrelse må fastsettes skjønnsmessig, men den må være av 

en slik størrelse at det er et reelt tvangsmiddel. Således er det lite hensiktsmessig dersom 

beløpet blir satt for lavt slik at den som saboterer, føler det er verdt å betale tvangsboten 

fremfor å gjennomføre det fastsatte samværet. Videre forutsetter anvendelse av 

tvangsmidler at det fastsettes realistiske samværsordninger.90 Barnet vil ha liten glede av en 

omfattende papirsamværsordning som aldri blir gjennomført. Samværsretten kan ikke 

tvangsfullbyrdes ved at den som har rett til samvær eller namsmannen, henter barnet med 

tvang. Spørsmålet om hvorvidt tvangsfullbyrdelse ved direkte henting av barnet, enten av 

en av foreldrene eller av namsmannen, også burde være et av de tvangsmidlene som sto til 

rådighet i samværssaker, ble drøftet av Barnelovutvalget.91 Utvalget pekte på at det ved 

tvangsgjennomføring av samværsrett lett kan bli aktuelt med fysisk avhenting av barnet 

flere ganger, og at dette kan føre til skadevirkninger for barnet. Utvalget mente derfor at 

man ikke burde foreslå en slik regel. Selv om tvangshenting kunne ført til at foreldre som 

ellers saboterer samværsretten begynner å medvirke til at samværsretten blir respektert, vil 

                                                 
88 NOU 1977:35 s. 78 
89 Jfr. tvangsfullbyrdelsesloven kap. 13 
90 Trude Haugli, RETF 1993 s. 86 
91 NOU 1977:35 s. 86 
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dette kunne være svært opprivende for et barn, særlig hvis det gjentas flere ganger. Det er 

derfor tvilsomt om en samværsrett iverksatt på denne måten vil være til barnets beste.92  

 

Bruk av tvangsmidler forutsetter at det foreligger et vedtak fra fylkesmannen eller en dom 

eller et rettsforlik som fastsetter at det skal være samvær og omfanget. Private avtaler er 

ikke tvangsgrunnlag.93 

 

Et nokså dramatisk virkemiddel som kan tas i bruk ved samværshindring, finner vi i bl. § 

43 femte ledd. Dersom den barnet bor hos hindrer samvær, kan den som har samværsrett 

kreve ny avgjørelse om hvor barnet skal bo. Det innebærer at manglende medvirkning til 

samvær fra den barnet bor hos, regnes som slik særlig grunn som kan føre til endring av en 

tidligere avgjørelse om foreldreansvar eller hvor barnet skal bo. At spørsmål om 

foreldreansvaret eller hvor barnet skal bo fast kan tas opp til ny vurdering, innebærer ikke 

uten videre at den tidligere avgjørelsen endres. Utgangspunktet for avgjørelsen er også her 

først og fremst en konkret vurdering av hva som er best for barnet.  

 

6.3 Videre fremstilling 

I den videre fremstillingen skal det redegjøres for hvordan samværssabotasje er behandlet i 

rettspraksis. Det skal fokuseres på saker hvor foreldreansvar eller daglig omsorg blir 

overført fra den ene forelderen til den andre på grunn av samværssabotasje. Dommene skal 

sammenlignes, og det skal søkes å trekke opp linjene for hva som er rettstilstanden og 

gjeldende rett. 

 

                                                 
92 Ot. prp. nr. 56 (1996-1997) s. 69 
93 Jfr tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 
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6.4 Rettstilstanden 

6.4.1 Rt. 1982 s. 116 

Etter at foreldrene ble separert, ble det bestemt at deres fem år gamle datter skulle bo hos 

far, mens mor skulle ha samværsrett. Det viste seg etterhvert at mor ikke fikk det samværet 

hun hadde krav på. Far hevdet at datteren ikke ønsket å ha samvær med mor. Barnet hadde 

bodd hele sitt liv på farsgården hvor hun hadde et trygt og godt miljø, i daglig forbindelse 

med farsforeldrene og søskenbarn. Faren var i herredsretten og lagmannsretten gitt 

foreldreansvaret og den daglige omsorgen for datteren, mens Høyesterett under dissens (4-

1) kom til at foreldreansvaret og den daglige omsorgen burde tilkjennes moren.  

 

Høyesteretts flertall la til grunn at begge foreldrene var vel skikket til å ha ansvaret for 

barnet, og at hun ville få gode materielle oppvekstvilkår hos begge. Flertallet anså ikke et 

miljøskifte som særlig risikobetont i dette tilfelle. Flertallet la avgjørende vekt på at det i 

høy grad måtte bebreides faren at morens samværsrett ikke var blitt gjennomført og at hans 

holdning tilsa at utøvelsen av samværsretten ville by på store problemer fremover. Man 

antok at barnet ville få den beste og vedvarende kontakt med begge foreldrene ved at 

moren fikk foreldreansvaret og den daglige omsorgen.  

 

Dommer Schweigaard Selmer dissenterte. Også hun anså farens manglende vilje til positivt 

å medvirke til samvær mellom moren og barnet som særdeles beklagelig og vanskelig å 

forstå. Og hun erkjente at barnet ville få et mer harmonisk forhold til begge foreldre 

dersom moren fikk foreldreansvaret og den daglige omsorgen. Når hun likevel kom til at 

barnet burde bli boende hos faren, var det fordi en overflytting ville måtte bety en stor 

omstilling for barnet og kunne bli en sterk belastning. Ettersom situasjonen var slik at 

barnet tilsynelatende hadde det godt der det var, og det knyttet seg stor usikkerhet til hva en 

overføring til andre omgivelser og forhold ville føre til, mente Schweigaard Selmer at 

barnet burde bli hos faren.  
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Lucy Smith94 mener denne dommen har stor prinsipiell interesse fordi Høyesterett tillegger 

hensynet til størst mulig kontakt med begge foreldre større vekt enn nær følelsesmessig 

tilknytning og risikoen ved miljøskifte. Man hadde her en nokså klar konflikt mellom de to 

hensyn fordi det synes som om foreldrene ellers med hensyn til personlige egenskaper sto 

nokså likt. Smith mente også at denne dommen ville kunne få stor fremtidig betydning for 

villigheten til å medvirke til utøvelse av samværsretten mens en rettssak pågår. Hun reiste 

spørsmålet om retten kan legge vekt på de virkninger dommen vil få i fremtiden og dermed 

på hensynet til barn i fremtidige tvister, eller om man bare kan ta hensyn til det barn det 

gjelder. Selv om flertallet valgte den løsningen de mente var best for barnet, er det grunn til 

å tro at også allmennpreventive hensyn gjorde seg gjeldende til støtte for resultatet. Hadde 

flertallet kommet til motsatt resultat, ville det kunne fremtre som en legalisering eller 

aksept av farens vrangvillige adferd og dermed ha en uheldig signalvirkning overfor andre 

tilsvarende situasjoner.95   

 

6.4.2 Rt. 1991 s. 1148 

Saken gjaldt tvist om foreldreansvaret og daglig omsorg for en gutt på syv og et halvt år. 

Guttens foreldre var samboere en kort periode fra barnet var et halvt til ett år. Deretter 

flyttet foreldrene fra hverandre, og moren hadde foreldreansvaret og omsorgen for gutten 

alene frem til Høyesteretts dom. Etter at foreldrene flyttet fra hverandre, fungerte samværet 

mellom faren og gutten godt i vel ett år, dels med utgangspunkt i uformelle avtaler, dels 

mer tilfeldig. Deretter ble det slutt på samværene, og gutten hadde etter den tid bare hatt to 

korte samvær med faren. Grunnen var at moren motsatte seg alle former for kontakt. Faren 

hadde benyttet de rettslige virkemidler som sto til disposisjon for å få gjennomført 

samværsretten, uten at dette hadde ført til noen løsning.  

 

Det var fra rettens side ikke tvil om at begge foreldrene var kvalifisert til å ha omsorgen for 

barnet. Begge foreldrene hadde etablert nytt samboerforhold hver på sin kant, og begge 

                                                 
94 JV-1986-332 
95 JV-1993 s. 180 flg. 
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hadde fått barn med sin nye samboer. Barnet hadde imidlertid bodd hele sitt liv sammen 

med moren og var integrert i hennes nye familie, i nærmiljøet og hadde begynt på skole på 

hjemstedet. Det som var problemet var at moren var helt fastlåst når det gjaldt samvær og 

kontakt mellom faren og gutten. Det ble lagt til grunn at om moren beholdt foreldreansvaret 

og den daglige omsorgen, ville kontakten med faren forbli brutt og barnet ville derfor vokse 

opp uten å kjenne sin biologiske far.  

 

Førstvoterende formulerte problemstillingen slik: ”Spørsmålet blir så om hensynet til 

kontakt med begge foreldre for en 7 ½ år gammel gutt er så tungtveiende at det kan 

begrunne å gi faren foreldreansvaret med de problemer en overføring av S til ham kan føre 

med seg.” I vurderingstemaet sa førstvoterende klart at det er hensynet til barnets beste som 

er avgjørende for resultatet. Det ble også vist til en endring av barneloven av 198996 hvor 

det i lovens § 44 sjette ledd97 ble tilføyd: ”Dersom den som har foreldreansvaret eller som 

barnet bur hos hindrar at ein samværsrett kan gjennomførast, kan den som har 

samværsretten krevja ny avgjerd av kven som skal ha foreldreansvaret eller kven barnet 

skal bu saman med, jfr. §39 andre stykket.” Førstvoterende viste til at bakgrunnen for 

tilføyelsen var at Stortinget på en klar og utvetydig måte ønsket å gi uttrykk for alvoret i en 

sabotering av samværsretten. Kontakt med begge foreldrene er derfor et sentralt og 

selvstendig moment ved vurderingen i en tvist om overføring av foreldreansvaret og den 

daglige omsorg. Førstvoterende fant ikke noen særlige holdepunkter for hvordan en 

overføring til faren ville virke på sønnen. Flertallet kom frem til at hensynet til barnets 

kontakt med begge foreldre var så tungtveiende at foreldreansvaret ble overført til faren.  

 

Dommen ble avsagt under dissens 4-1. Dommer Holmøy var enig i at morens obstruksjon 

av samværsretten var sterkt kritikkverdig. Men hvorvidt dette burde føre til at 

foreldreansvaret og den daglige omsorgen skulle overføres til faren, måtte bero på en 

konkret vurdering av hva som var best for barnet. Det kunne føres betenkeligheter både ved 

at gutten ble boende hos moren og ved at han ble flyttet til faren. Dommer Holmøy viste til 
                                                 
96 Lov av 3. mars 1989 nr. 8 
97 Nå § 43 femte ledd 
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at gutten hadde bodd hele sitt liv hos moren, og at en flytting til faren ville innebære en 

fundamental endring i barnets tilværelse. At han gjennom morens påvirkning antakelig 

hadde fått et negativt bilde av faren, ville kunne gjøre overgangen ytterligere vanskelig. 

Fordi moren ikke hadde villet medvirke til sakens opplysning, hadde Høyesterett ingen 

sakkyndig uttalelse å foreta vurderingen ut fra. Holmøy mente at Høyesterett ikke hadde 

tilstrekkelig grunnlag for en realitetsavgjørelse, og ville oppheve lagmannsrettens dom og 

hjemvise saken til ny behandling.    

 

Dommen er blitt gjenstand for ganske sterk kritikk i teorien av Fleischer og Haugli.98 

Grunnen er at resultatet, basert på domspremissene, vanskelig kunne sies å fremstå som en 

god løsning for det konkrete barnet saken dreide seg om. Fleischer og Haugli var kritiske 

både til rettskildebruken og realiteten. Når det gjaldt lovforståelsen, mente de at lovteksten, 

det vil si bl. § 44 sjette ledd, ikke sier noe annet enn at det i tilfelle brudd på samværsretten 

kan kreves ny avgjørelse angående hvem barnet skal bo hos. Dette er kun et kriterium for 

når spørsmålet kan tas opp til ny vurdering. Det følger ikke av bestemmelsen hva som 

skulle være de materielle kriteriene, eller de relevante hensynene, for selve avgjørelsen av 

realitetsspørsmålet. Etter en gjennomgang av forarbeidene uttaler Haugli i sin kritikk at 

intensjonene ikke er så helt klare og utvetydige som Høyesterett anfører. Stortingets 

presisering av at retten hele tiden må ”ha for øyet hva som totalt sett er til barnets beste og 

ta sin avgjørelse ut fra dette,”99 nevnes ikke av Høyesterett.  

 

Når det gjaldt realiteten, var både Fleischer og Haugli bekymret for hvilke konsekvenser 

dommens resultat ville få for gutten. Fleischer uttaler at ”når man først skal beslutte noe 

som virker drastisk på ens medmennesker, er det et prinsipielt utgangspunkt at dette ikke er 

noe som man bør gjøre lettvint – men slik at alle relevante faktorer, lovtekst såvel som 

reelle hensyn, undergis en nøye prøvelse.”100 Som nevnt var det bare én dommer, dommer 

Holmøy, som dissenterte og krevde en ny vurdering av realiteten. Førstvoterende tilføyer 
                                                 
98 Carl August Fleischer, Lov og Rett 1993 s 249 flg og Trude Haugli, Jussens Venner 1993 s. 180 flg. 
99 Innst. O. nr. 23 (1988-1989) s. 7 
100 Carl August Fleischer, Lov og Rett 1993 s. 254 



 34

imidlertid at ”jeg har vurdert om saken er så godt opplyst for Høyesterett, at det kan treffes 

en realitetsavgjørelse. Jeg finner at det er tilfelle, og mener for øvrig at det vil være 

betenkelig med en ytterligere utsettelse av saken.”101 

 

Selv om det er rettet sterk kritikk til denne dommen, og hvorvidt saken hadde et utfall som 

var til barnets beste, kan man ikke nekte for at Høyesterett har gitt et nokså kraftig signal 

om at foreldre bør samarbeide om samværsretten og at hindringer blir slått hardt ned på.  

 

6.4.3 Rt. 1997 s. 797 

Saken gjaldt spørsmålet om daglig omsorg for to piker på ti og tolv og et halvt år. De hadde 

i snart åtte år bodd sammen med moren etter at foreldrene skilte lag. Foreldrene bodde på 

hvert sitt sted, og en overføring av foreldreansvaret ville medføre et totalt skifte i 

omsorgsmiljøet. Det ble i dommen lagt til grunn at begge foreldrene var godt skikket til å 

gi barna den daglige omsorgen som de hadde behov for, og at barna var fortrolig med 

begge hjemmemiljøene. Sakens kjerne var at det hadde vært betydelige problemer med 

utøvelsen av samværsretten, og faren hadde opplevd en sterk uvilje fra barnas mor mot å la 

barna få ha kontakt med ham.  

 

Både herreds- og lagmannsretten hadde kommet til at hensynet til barnas samlede 

foreldrekontakt tilsa at de måtte bo hos faren. Høyesterett kom imidlertid frem til en annen 

konklusjon og la avgjørende vekt på barnas egne ønsker. De hadde i samtale med de 

sakkyndige gitt uttrykk for deres syn på saken. Den eldste ville bo hos moren og besøke 

faren, mens den yngste absolutt ville bo hos moren og kanskje besøke faren. Førstvoterende 

fremholdt at det eldste barnet hadde nådd en alder som tilsa at det skulle legges stor vekt på 

hennes mening ved avgjørelsen av omsorgsspørsmålet, jfr bl. § 31. Barnas ønske var lett 

forståelig. De hadde alltid bodd sammen med moren, og de hadde også til dels en uvilje 

mot å skifte miljø. På bakgrunn av dette uttalte førstvoterende at ”en overføring av 

omsorgen fra A til B i tilfelle må være begrunnet med at meget tungtveiende hensyn likevel 
                                                 
101 Rt. 1991 s. 1148 (s. 1154) 
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tilsier at det vil være best for barna å bo hos faren.” I denne forbindelse ble sakkyndiges 

erklæringer trukket frem. Professor Nygaard konkluderte med at at begge foreldrene var 

sterkt engasjert i barna og at begge ville barnas beste, men at barna ville få det bedre hos 

far fordi de da ville være sikret kontakt med begge foreldrene, noe som på kort og lang sikt 

ville være av vesentlig betydning. Hun la nokså entydig ansvaret for problemene ved 

samværsretten på moren, og fryktet fortsatte problemer dersom barna skulle bli boende hos 

moren. Hun nedtonet risikoen ved et miljøskifte og viste til at barna var godt kjent med 

faren og farens hjemmemiljø. Psykolog Bjørn Reidar Karlsen konkluderte også med at 

begge foreldrene var vel skikket. Han fremhevet at et av hovedmålene burde være å skape 

en omsorgsløsning som ville bringe barna ut av den konflikten som har vært mellom 

foreldrene. Hvis ikke ville begge barna kunne påføres varig skade. Den sakkyndige la til 

grunn at man hadde å gjøre med to barn som helt klart hadde tilkjennegitt hvor de ville bo. 

Uansett grunnlaget for barnas oppfatning, ga den uttrykk for det som var en psykisk realitet 

for barna, og burde tillegges betydelig vekt. Mens Nygaard mente at ansvaret nokså ensidig 

lå hos moren, mente Karlsen at årsaksforholdene var mer sammensatte.  

 

Førstvoterende ga uttrykk for at faren, til tross for store problemer med å få gjennomført 

fastsatt samværsrett, har hatt en betydelig kontakt med døtrene. Med en del unntak hadde 

samværene blitt gjennomført, samt at det hadde blitt etablert en ordning med 

telefonkontakt. Når det gjaldt frykten for fremtidig samværssabotasje, uttalte førstvoterende 

at dersom kontakten som følge av morens holdning skulle bli betydelig vanskeliggjort, ville 

det være skapt en ny situasjon, i strid med den innstilling til samværsretten som moren 

hadde gitt uttrykk for under saken. Omsorgsspørsmålet ville da kunne tas opp til ny 

vurdering.  

 

Høyesterett fant altså ikke at tilstrekkelig tungtveiende hensyn tilsa at det ville være best 

for barna å bo hos faren, når dette var i strid med barnas klart uttalte ønsker. De forutsatte 

at samværsretten ville bli respektert i fremtiden. Resultatet ble at barna fortsatt skulle ha 

fast bosted hos moren, med en samværsrett for faren. Dommen var enstemmig.  
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6.4.4 Rt. 2005 s. 682 

Saken gjaldt spørsmål om daglig omsorg og samværsrett for en ti år gammel jente. 

Foreldrene hadde i flere år vært gift før de valge å gå fra hverandre. Mor skulle ha den 

daglige omsorgen mens far skulle ha samvær etter lovens normalordning med muligheter 

for utvidet samvær. I 2002 stoppet samværet mellom far og datter opp. Mor hevdet at 

datteren ikke lenger ønsket å besøke far. Faren benyttet seg av de rettslige virkemidlene 

som finnes, uten at noe samvær kom istand.  

 

Høyesterett la til grunn at begge foreldrene hadde tilstrekkelig omsorgsevne. Årsaken til at 

samværet opphørte, oppfattet førstvoterende som mors motvilje mot samvær og hennes 

påvirkning av barnet ved negativ omtale av far. Førstvoterende la imidlertid også til grunn 

at faren måtte ta sin del av ansvaret for at situasjonen var blitt så tilspisset som den var. 

Han hadde taklet samværsbruddet med å være opprørt og sint og hadde gitt utrykk for dette 

i telefonsamtaler med mor. Han forsto tidlig at datteren til tider overhørte disse samtalene 

og han var klar over at krangel mellom foreldre går inn på barn. Datteren oppfattet alle 

telefonsamtalene som masete, og hadde vært utsatt for press fra begge foreldre. 

Førstvoterende mente moren kunne bebreides for å ha vanskeliggjort samværssituasjonen 

og derfor forsømt det ansvaret hun har etter loven til å medvirke til at barnet får samværet 

med sin far.  

 

Barnet hadde bodd sammen med moren alene i ca seks år som nærmeste omsorgsperson 

samtidig som jevnlig samvær med faren hadde vært brutt i mer enn tre år. En flytting av 

barnet fra mor til far ville derfor medført et betydelig miljøskifte. Samtidig var det klart at 

samvær neppe ville komme i stand før barnet selv ba om det, dersom hun ble boende hos 

mor.  

 

For å få avgjort tvisten, ble vurderinger av en sakkyndig trukket inn. Den sakkyndige 

beskrev foreldrene som svært ulike personlighetstyper, noe som kunne forklare at 

ekteskapet var blitt så konfliktfylt. Utfordringen var derfor å finne en løsning som ga barnet 

en best mulig stabilitet i tilværelsen og et best mulig forhold til begge foreldrene. Dersom 
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mor skulle ha den daglige omsorgen, måtte far gis samværsrett. Å nekte far samvær ville 

ikke være til barnets beste. I sin skriftlige erklæring vurderte den sakkyndige 

omsorgsspørsmålet ut fra tre hypoteser om hva som enkeltvis eller i kombinasjon kunne 

forklare barnets motvilje mot faren i de siste tre årene. Den første hypotesen var at 

opphøret av samvær skyldtes en kynisk sabotasje av fars samværsrett fra mors side. Den 

andre hypotesen tok utgangspunkt i at det kunne tenkes at barnet hadde en usikker 

”autonomiutvikling” i relasjon til mor. Dette kunne både handle om at barnet hadde 

psykiske problemer som gjorde at det var vanskelig for henne ”å gå fra mor”, og det kunne 

ha vært slik at mor hadde vansker med å ”slippe” datteren, at mor ”klamret seg” til henne. 

En tredje forklaring kan ha vært en ”tilpasningsforstyrrelse/kronisk stress lidelse med 

delvis invalidiserende symptomer (angst og kroppslige plager)” som svingte med 

rettssakene, med krav hun møtte og med konfliktsituasjonene mellom foreldrene. Disse tre 

hypotesene ble drøftet inngående i relasjon til opplysningene i saken og den sakkyndiges 

oppfatning av foreldrene, deres karaktertrekk og reaksjonsmønster, og av barnet.. Den 

sakkyndige mente at det måtte vurderes hvor barnet ville få størst muligheter til å ”bli sett” 

og få støtte til utvikling og selvstendiggjøring. Hun oppfattet at det ikke forelå noen 

optimal løsning, men at det ville være størst sjanser for en god utvikling for barnet dersom 

far fikk omsorgen for henne. Årsaksforhold knyttet til den første hypotesen med trekk fra 

den andre ble antatt å ha størst sannsynlighet for seg.  

 

Førstvoterende uttrykte tvil i saken, men valgte å støtte seg på den sakkyndiges 

redegjørelse. Hun var enig i at dette måtte antas å ville gi barnet best stabilitet i tilværelsen 

og bygger det blant annet på de opplysninger saken ga om mors og fars personlighet og 

deres karakteregenskaper. Ved å gi far den daglige omsorgen ville det også utvilsomt gi 

barnet best kontakt med begge foreldre og med søsteren. Førstvoterende fremhevet behovet 

og viktigheten for et barn til å ha kontakt med begge foreldrene.  

 

I vurderingen ble også barnets eget ønske vurdert. Ut i fra hennes alder ville hennes 

meninger ha hatt betydning. Likevel kom førstvoterende til at det ikke ville være riktig 

overfor barnet å la hennes ønske være avgjørende. Far og datter hadde ikke hatt et naturlig 
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forhold til hverandre på flere år. Hennes oppfatning var dannet i en konfliktfylt situasjon 

mellom foreldrene, og i disse årene hadde hun ikke hatt noen reell mulighet til å oppleve 

faren som omsorgsperson.   

 

6.4.5 Forholdet mellom dommene- Hva er gjeldende rett? 

Et typisk trekk ved barnefordelingssaker er at avgjørelsene treffes etter en helt konkret 

skjønnsmessig vurdering. Høyesterett trekker frem en rekke momenter. Et moment som 

kan spille en stor rolle i én sak, kan få langt mindre betydning i en annen sak. Når 

avgjørelsen skal treffes ut fra hensynet til barnets beste i den konkrete sak, må det inngå en 

avveining av risikoen ved de ulike alternativene. Man må vurdere hvilken risiko barnet 

utsettes for ved å akseptere samværssabotasjen, kontra risikoen ved å flytte barnet.  

 

En ting som er felles for disse fire Høyesterettsdommene, er at foreldrene som strider om 

omsorgsspørsmålet og foreldreansvaret, alle er godt skikket som omsorgspersoner. Det er 

ikke å betvile hos noen av dem at de er egnet til å ta godt vare på barn og gi det den pleie 

og omsorg som kreves. I 1997-dommen konstateres det at barna ville hatt muligheten til å 

vokse opp under trygge forhold med det nødvendige nettverk av slekt og venner og med 

rimelige muligheter for fortsatt utvikling gjennom skolegang og fritidsaktiviteter både hos 

mor og hos far. I dommen fra 1991 hadde begge foreldrene innledet nye samboerforhold og 

fått barn med sin nye samboer. Det er med andre ord ikke noen personlige forhold ved den 

samværsberettigede som står i fokus og taler mot samværsrett. Med slike personlige 

forhold tenkes på voldelig eller truende adferd overfor barnet, misbruk av barnet seksuelt, 

misbruk av  rusmidler osv. Det er i dommen fra 2005 hevdet fra mors side at far tidligere 

hadde opptrådt truende, at han var voldelig og at han misbrukte alkohol. Verken 

lagmannsretten eller Høyesterett fant grunnlag for dette. Stridens kjerne for disse sakene er 

at mor eller far av en eller annen grunn har sterk uvilje mot samvær.  

 

Selv om alle dommene har til felles at en av foreldrene forsøker å sabotere samværsretten, 

kan man si at det er en gradsforskjell i samværssabotasjen. Det er spesielt Rt. 1997 s. 797 

som skiller seg ut fra de andre dommene på dette punktet. I saken fra 1997 hadde faren 
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bodd sammen med barna til de var henholdsvis fem og to år, og det hadde vært utøvd et 

visst samvær i fire-fem år. Barna var ifølge den ene sakkyndige fortrolig med farens 

hjemmemiljø og hadde et nært følelsesmessig forhold til faren og hans familie. I de tre 

andre dommene har ikke forholdene vært slik at den samværsberettigede har hatt noe særlig 

kontakt med barna sine etter bruddet mellom foreldrene. I Rt. 2005 s. 682 hadde ikke far 

sett datteren sin på tre år. Man kan derfor si at dommene fra 1982, 1991 og 2005 har en mer 

alvorlig grad av samværssabotasje enn det som er tilfelle i 1997-dommen. Fra dette kan 

man utlede at forholdene lå mye bedre an for å flytte barna i den sistnevnte saken. 

Sabotasjen hadde her vært mildere og barna hadde bedre kjennskap til faren. I tillegg var de 

fortrolige med faren og hans hjemmemiljø. I saken fra 1991 derimot, bodde sønnen hos 

mor og var godt integrert i ny familie og i dette nærmiljøet. Flytting til far ville innebære 

helt nye omgivelser og store forandringer. Det kan likevel stilles betenkligheter ved å legge 

for mye vekt på graden av samværssabotasje. Riktignok kan det virke lettere å overføre den 

daglige omsorgen til en far eller mor som er mer eller mindre fortrolig med barnet. Men 

samtidig åpnes det for at samværssabotasje tillates i enkelte tilfeller. Dette kan selvfølgelig 

forsvares ved at andre hensyn gjør seg sterkere gjeldende. På den måten vil det være 

umulig å hindre all form for sabotasje av samværsretten.  

 

Et sentralt tema i alle dommene er hensynet til best mulig kontakt med begge foreldrene. 

Det virker som om Høyesterett strekker seg langt for å prøve å finne den løsningen som 

best sikrer at barnet får kontakt med begge foreldrene. Dette knyttes også opp mot at dette 

vil være til ”barnets beste”. Rt. 1991 s. 1148 er et eksempel. En flytting av gutten ville 

innebære en fundamental endring i hans tilværelse, i følge dissenterende dommer 

Holmøy.102 Førstvoterende mente at selv om en overføring av barnet fra mor til far ville 

innebære visse problemer, måtte hensynet til kontakt med begge foreldre være så 

tungtveiende at det var grunn til å overføre omsorgen.103 For å støtte sin avgjørelse, viser 

førstvoterende blant annet til forarbeidene hvor justiskomiteen har uttalt at ”nyere forskning 

viser at barns behov for regelmessig kontakt med begge sine foreldre er større og mer 
                                                 
102 Rt. 1991 s. 1148 (s. 1155) 
103 Rt. 1991 s. 1148 (s. 1152 flg.) 
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grunnleggende enn tidligere antatt.”104 Dommen fra 1991 har som nevnt vært gjenstand for 

sterk kritikk i teorien. Selv om hensynet til kontakt med begge foreldre synes å ha blitt 

vektlagt vel mye, finner en støtte for dette også i de andre dommene som er nevnt. I 

dommen fra 2005 gir førstvoterende uttrykk for tvil om hva som er til barnets beste, men 

antar at det vil gi barnet best stabilitet i tilværelsen ved å la far overta omsorgen. I 

stabilitetsvurderingen ligger også at daglig omsorg hos far utvilsomt vil gi barnet best 

kontakt med begge foreldre.105 Også i dommen fra 1982 ble sentrale momenter som risiko 

ved miljøskifte og omsorgstilknytning satt til side til fordel for barnets kontakt med begge 

foreldre.  

 

Videre kan man se på hvor godt opplyst de ulike sakene var for Høyesterett. I dommene fra 

1997 og 2005 ble det benyttet sakkyndige som kom med sin spesialisterklæring. Dette ble 

ikke benyttet i dommene fra 1982 og 1991. Det kan derfor hevdes at de to førstnevnte 

sakene var bedre opplyst for Høyesterett enn de to sistnevnte. Selv om partene ikke har fri 

rådighet og retten plikter å sørge for sakens opplysning, vil bruk av sakkyndige hjelpe 

retten til ytterligere å få belyst saken. Mindretallet i Rt. 1991 s. 1148 mente at Høyesterett 

ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for en realitetsavgjørelse og at det burde ha vært oppnevnt 

en sakkyndig.106 Spesielt 1997-dommen synes meget godt opplyst ettersom det var to 

sakkyndige som uttalte seg. Disse kom i og for seg til ulike konklusjoner, men dette tyder 

bare på at de aller fleste hypotesene som kan tenkes, har blitt drøftet. Grunnen til at de 

sakkyndige kom frem til ulik konklusjon, synes først og fremst å være en ulik oppfatning 

om hva som har vært årsaken til problemene med utøvelsen av farens samværsrett. Mens 

den ene legger ansvaret hos moren, er den andre mer åpen for at årsaksforholdene kunne 

være mer sammensatte. Dette ga førstvoterende et godt grunnlag for å avsi sin mening og 

sin dom. Teorien gir ikke anvisninger om hvilke hensyn som skal veie tyngst når det er 

motstridende hensyn i en sak. Dette skyldes at den generelle tenkningen i seg selv ikke gir 

veiledning i hvordan eventuelle avvik fra normen skal håndteres, og den kan heller ikke 
                                                 
104 Innst. O. nr. 23 (1988-1989) s. 2 
105 Rt. 2005 s. 682 (Note 41) 
106 Se Rt. 1991 s. 1148 (s. 1155) 
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brukes når forslag om konkrete ordninger skal vurderes opp mot hverandre. Dermed blir 

den sakkyndige avhengig av både å konkretisere og spesifisere ulike måter å organisere det 

som kan gi den beste samværsordningen.107 Rt. 2005 s. 682 konkretiserer ved å diskutere ut 

ifra tre hypoteser. Ut i fra disse hypotesene konkluderer den sakkyndige med hva som er 

den mest sannsynlige forklaringen på problematikken og hva som vil være den beste 

løsningen for barnet. I denne saken valgte Høyesterett å følge redegjørelsen fra den 

sakkyndige. Det er ikke gitt at en sakkyndig uttalelse gjør saken bedre opplyst enn om det 

ikke hadde blitt gitt noen uttalelse. Etter min oppfatning synes imidlertid de sakkyndiges 

uttalelser i dommene fra 1997 og 2005 å ha gitt dommerne en dypere forståelse av saken og 

dermed et bedre grunnlag for å komme med en ”riktig” avgjørelse. Blant annet vurderer 

førstvoterende i 2005-dommen spørsmålet om bakgrunnen for barnets samværsvegring på 

bakgrunn av den sakkyndiges uttalelser.  

 

Barnas alder og deres rett til å uttale seg er momenter som skal tillegges vekt. Et barn som 

er fylt syv år har rett til å si sin mening om hvor det skal bo før slik avgjørelse tas. Fra fylte 

tolv år skal det legges stor vekt på barnets mening.108 I dommen fra 2005 var det snakk om 

en ti år gammel jente. Førstvoterende kommenterte at ”hun er en ganske stor jente nå, og 

hennes meninger har betydning.”109 Jenta hadde bodd sammen med moren alene som 

nærmeste omsorgsperson i ca seks år og motsatte seg flytting. Hennes innstilling til faren 

endret seg hovedsaklig etter samværsbruddet. Hun hadde ved flere anledninger opplevd 

faren som opprørt og sint gjennom telefonsamtaler. Høyesterett fant det sannsynlig at 

moren hadde vært med på å skape denne dårlige tilliten til far og at hun derfor satt med et 

uriktig bilde av far som omsorgsperson. Resultatet ble at barnet ble flyttet mot sin uttrykte 

vilje. Avgjørelsen kan begrunnes med at det som ble presentert som barnets synspunkt ikke 

egentlig var det, men var fremkommet etter påvirkning fra moren. Således kan man si at 

barnet ikke visste sitt eget beste, det vil si ikke overskuet betydningen av det det sa, og at 

det derfor ikke burde tas hensyn til barnets mening. I tillegg var hensynet til stabilitet og 
                                                 
107 Se Backe-Hansen og Øvreeide 1999 s. 154 flg. 
108 Bl. § 31 annet ledd 
109 Rt. 2005 s. 682 (Note 42) 
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betydningen av å opprettholde best mulig kontakt til begge foreldre en medvirkende faktor 

til at barnet ikke ble hørt. I dommen fra 1997 var det snakk om to jenter på henholdsvis ti 

og tolv og et halvt år. Den eldste datterens alder tilsier forøvrig at det skal legges stor vekt 

på hennes mening når omsorgsspørsmålet skal avgjøres. Hun ga uttrykk for for at hun helst 

ville bo hos sin mor og at hun ville besøke far. Søsteren hadde tilkjennegitt at hun ikke 

kunne tenke seg å bo andre steder enn hos moren og at hun kanskje kunne tenke seg å 

besøke faren. Førstvoterende så det ikke som noen aktuell løsning å skille de to søstrene 

slik at deres syn på omsorgsspørsmålet ble sammenfallende. Selv om det forelå hensyn som 

tilsa at faren skulle få overta den daglige omsorgen, var ikke disse tilstrekkelig 

tungtveiende til at de skulle overskygge barnas klart uttalte ønsker om å bo hos moren.  

 

Rt. 1982 s. 116 og Rt. 1991 s. 1148 viser at Høyesterett slår hardt ned på sabotering av 

samværsretten. Denne strenge linjen ble imidlertid ikke fulgt i samme grad i  Rt. 1997 s. 

797. I følge Haugli110 ønsket muligens Høyesterett ved denne avgjørelsen å nedtone 

sabotasjeargumentet og vise at det fortsatt er slik at det skal foretas en skjønnsmessig 

helhetsvurdering av hva som er best for det barnet saken dreier seg om. Smith og Lødrup 

legger ut rettstilstanden slik: ”Sabotering  av samværsretten kan lede til at spørsmålet om 

hos hvem barnet skal bo fast, blir begjært tatt opp igjen av den samværsberettigede, bl. § 

64. Hensynet til kontakt med begge foreldre da kan lede til at retten bestemmer at barnet 

skal bo fast hos den andre av foreldrene, se eksempelvis Rt. 1991 s. 1148, hvor moren 

gjennom flere år hadde hindret enhver kontakt mellom barnet og faren. Hvor kontakten 

mellom barnet og faren har vært opprettholdt, om enn i mindre grad enn samværsretten 

skulle tilsi, vil man nok være mer tilbakeholden med en slik overføring, særlig hvor 

utsiktene til at samværsretten vil fungere tilfredsstillende er store, Rt. 1997 s. 797.” 111 

Dette er én måte å tolke dommen på. Slik jeg ser det, har ikke Høyesterett vist noe ønske 

om å nedtone sabotasjeargumentet. At man er tilbakeholden med å overføre omsorgen hvor 

det er sannsynlig at samværsretten vil fungere tilfredsstillende i fremtiden, viser heller at 

det ikke foreligger en alvorlig nok samværssabotasje å slå ned på. Dommen skiller seg fra 
                                                 
110 Trude Haugli, Lov og Rett 1999 s. 299 (s. 309) 
111 Smith og Lødrup 2004 s. 159 flg 
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de andre ved at det bare foreligger en form for delvis samværssabotasje. Så lenge begge 

foreldrene er vel skikket til å ta omsorgen for barn, skal det foreligge hensyn av en viss 

vekt for at en overføring av omsorgen vil være til barnets beste. Det sentrale er at 

Høyesterett ser det som sannsynlig at samværsretten vil bli respektert i fremtiden. Det ble 

som nevnt også uttalt at mulighetene for å ta opp omsorgsspørsmålet til ny vurdering 

dersom morens holdning ble betydelig vanskeliggjort, var til stede. Retten uttalte at en 

overføring av omsorgen fra mor til far måtte være begrunnet med at meget tungtveiende 

hensyn tilsa at det ville være best for barna å bo hos faren. Ettersom barna i utgangspunktet 

hadde det bra hos mor og at en samværsordning i fremtiden trolig ville bli respektert fra 

mors side, ville den beste løsningen være at mor beholdt omsorgen.  

 

Rt. 2005 s. 682 er hittil den siste rettsavgjørelsen angående samværssabotasje som 

Høyesterett har hatt til behandling. I denne dommen gir retten uttrykk for at det ikke er 

noen garantier for at det er den beste løsningen for barnet å flytte den daglige omsorgen til 

far. Saken er forsåvidt godt opplyst med tanke på den sakkyndige som uttalte seg, men også 

han uttrykte usikkerhet med tanke på hva som var den beste løsningen for barnet. Videre ga 

datteren sterkt uttrykk for at hun ønsket å bo hos mor. Høyesterett så imidlertid ingen bedre 

løsning på samværsproblematikken enn å gi den daglige omsorgen til far, mens mor fikk 

samværsrett. Retten antok at dette var den beste løsningen for at barnet skulle ha mest 

mulig kontakt med begge sine foreldre. Igjen har altså Høyesterett slått hardt ned på 

samværssabotasje. Retten fant at de ikke kunne godta at mor hindret far og datter i å utøve 

samværsretten.  

 

Hva kan man så trekke ut av disse dommene for fremtiden? Det er vel mer eller mindre 

klart at konflikten hvor en av foreldrene føler at de får samværsretten sin sabotert vil dukke 

opp i rettssystemet igjen. Og det er heller ikke usannsynlig at en slik sak vil gå helt til 

Høyesterett igjen. Grunnen er at vi er på et rettsområde som krever en helt konkret 

skjønnsmessig vurdering. Løsningen i en konflikt trenger ikke være den samme i en annen 

konflikt selv om den er svært lik den første. Trude Haugli har i en artikkel i Jussens 



 44

Venner112 reist spørsmålet om Høyesterett tolker § 44, 6. ledd slik at den åpner for å 

anvende argumentet hindring av samværsretten som et selvstendig argument som kan føre 

til et annet resultat enn hensynet til ”barnets beste” tilsier. Spørsmålet ble reist etter Rt. 

1991 s. 1148. Etter å ha gjennomgått dommen, sitter hun igjen med inntrykk av at 

”Høyesterett har anvendt § 44, 6. ledd som en selvstendig materiell regel, og at Høyesterett 

ikke oppfatter henvisningen til § 39, 2. ledd som en skranke for anvendelsesområdet. Med 

dommens mangelfulle vurdering av vesentlige og nærliggende skadevirkninger, skal det 

stor velvilje til for å si at Høyesterett bygger sin avgjørelse utelukkende på hva som var 

best for gutten.” Det er ikke noe som tyder på at Høyesterett ser dette annerledes i Rt. 1997 

s. 797 og Rt. 2005 s. 682. Høyesterett har ihvertfall gitt uttrykk for at samværssabotasje 

ikke er akseptabelt. Det synes som om Høyesterett uttrykker en frustrasjon over manglende 

effektive virkemidler for å få gjennomført de rettigheter til samvær som følger av 

barneloven. Dersom man ser bort ifra hensynet til barnets beste, ville nok trolig 

foreldreansvaret og den daglige omsorgen bli flyttet dersom det ble bevist at samværsretten 

var blitt sabotert. Men Høyesterett ønsker altså ikke å flytte omsorgen for enhver pris. Man 

må vurdere hvilke konsekvenser det vil få for barnet at det blir flyttet contra konsekvensene 

av å bli boende og dermed kanskje miste kontakten helt med en av foreldrene. Det er 

fremdeles barnets beste som er det avgjørende for resultatet, selv om Høyesterett har gitt 

uttrykk for at også andre hensyn, slik som samværssabotasje, kan være avgjørende.   

 

6.5 Overføring av den daglige omsorgen 

6.5.1 Konsekvenser ved overføringen 

Når den daglige omsorgen blir overført fra den ene forelderen til den andre, kan det stilles 

spørsmål om hvilke konsekvenser dette får for barnet. Bakgrunnen for spørsmålet er blant 

annet uttalelsen fra førstvoterende i Rt. 1991 s. 1148 hvor det sies: ”Det foreligger ikke 

særlige holdepunkter for hvordan en overføring til faren vil virke på ham.” Ut over dette 

sies det ikke noe om hvilke konsekvenser flyttingen vil kunne få. Det kan være 

                                                 
112 Trude Haugli, Jussens Venner 1993 s. 180 (s. 204 flg) 
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nærliggende å skille mellom konsekvenser på kort sikt og konsekvenser på lang sikt. Det er 

ikke noen tvil om at det vil være tøft for et barn å flytte til et kanskje helt nytt og ukjent 

miljø og til en omsorgsperson som man nesten ikke har hatt kontakt med. På den annen 

side er ofte dette bekymringer som melder seg i starten og som etter hvert går over. 

Konsekvensene på lang sikt vil derfor antakeligvis i mange slike tilfeller være langt mer 

positive enn det som i starten synes mest fremtredende. I Rt. 2005 s. 682 ble omsorgen 

overført fra mor til far til tross for at datteren sterkt ytret ønske om å bli boende hos moren. 

Det ble konstatert at en overføring ville innebære et betydelig miljøskifte. Den sakkyndige 

fremholdt at en avgjørelse om flytting ville føre til en krisereaksjon hos barnet og at hun 

ville føle seg forvirret, kaotisk og være bekymret for moren. Det ble også fremholdt at det i 

avgjørelsen burde vektlegges hensynet til stabilitet og forutsigbarhet i barnets tilværelse 

over lang tid fremover, både når det gjaldt relasjoner til de som sto henne nær, og med 

hensyn til materiell og psykologisk stabilitet. Hadde man kun sett på de kortsiktige 

konsekvensene i dette tilfellet, er det etter min oppfatning rimelig klart at dette ville 

medført at overføring ikke skulle skje.  

 

Et sentralt moment når konsekvensene skal vurderes, er spørsmålet om hvordan 

samarbeidet mellom foreldrene sannsynligvis vil arte seg om man flytter barnet. 

Høyesterett har pekt på viktigheten av å sikre barnet en god samlet foreldrekontakt. Blir 

konsekvensene av å flytte barnet at samværet ikke vil fungere på noen bedre måte enn før, 

vil det være vanskeligere å forsvare en overføring av omsorgen. Det vil her være 

nærliggende også å se på graden av sabotasjen. Rt. 1997 s. 797 illusterer dette. Her var ikke 

sabotasjen total. Faren hadde hatt en relativt betydelig kontakt med døtrene og med en del 

unntak, hadde samværene blitt gjennomført. Det var også grunn til å tro at morens 

tilsynelatende uvilje mot besøk hos faren kunne bli mindre når tvisten mellom foreldrene 

om omsorgen ble avsluttet og at mor ville respektere samværsretten for fremtiden. Dette 

var ett av argumentene retten la vekt på når de valgte å ikke overføre omsorgen. I tilfeller 

hvor sabotasjen er total i den grad at den samværsberettigede blir hindret en hver kontakt 

med barnet sitt, vil de eventuelle negative konsekvenser en overføring av omsorgen har, 

veies opp mot muligheten for å etablere kontakt med begge foreldrene.  
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Det er ikke alltid gitt at den løsningen som Høyesterett mener er den beste, faktisk er det. 

Det kan vise seg at en overføring av omsorgen fører til at samværet med den som tidligere 

hadde omsorgen, blir tilsvarende vanskelig å gjennomføre. Selv om den som nå har 

omsorgen for barnet ønsker å få til gjennomføringen av samværet på en best mulig måte, 

kan den praktiske gjennomføringen vise seg å ikke være så enkel å få til. Når det allerede 

har vært et høyt konfliktnivå mellom foreldrene, er det grunn til å tro at forholdene ikke vil 

være noe bedre etter overføring av omsorgen. Det vil kunne føre til økt bitterhet hos den 

som har mistet omsorgsretten og som igjen er med på å skape en konflikt som vil gå ut over 

barnet. Å skjerme det for dette vil kunne være svært vanskelig. En nærliggende følge kan 

være at barnet føler skyld for at foreldrene ikke kommer overens med hverandre.  

 

I mange av de sakene hvor omsorgen blir overført, vil det ofte foreligge en følelsesmessig 

sterk tilknytning mellom barnet og den av foreldrene det har bodd hos. Samtidig har barnet 

kanskje hatt minimalt med kontakt med den andre forelderen. Det betyr at hensynet til å 

etablere en tilknytning mellom disse, vil gå på bekostning av den allerede etablerte sterke 

tilknytningen og kontakten mellom barnet og den tidligere omsorgsforelderen.  

 

I nær sammenheng med den følelsesmessige tilknytning, ligger risikoen ved miljøskifte. 

Når det gjelder disse konsekvensene kan det vises til uttalelse av overlege Margrethe 

Simonsen i Rt. 1953 s. 1374 som gir utgangspunktet for prinsippets sterke stilling i norsk 

rettspraksis, og som fortsatt må ha gyldighet: ”Men et slikt miljøskifte har en meget 

alvorlig innflytelse på mindre barn, ganske særlig hvis dette medfører at barnet samtidig 

mister kontakten med de mennesker det har knyttet seg til. For en normal utvikling av 

barns følelsesliv er det av avgjørende betydning at barnet opplever en varm følelsesbinding 

til oppdrageren, og at det ikke har stadig skiftende oppdragere. Dette er så alminnelig 

anerkjent, at barnepsykologer og barnepsykiatere endog er av den anskuelse at det er 

bedre for et barn å forbli i et miljø der på forskjellig vis er uheldig for barnet enn å bli 

flyttet til et mere gunstig miljø, hvis dette siste medfører at barnet mister kontakten med en 
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oppdrager som det følelsesmessig er bundet til.”113 Et av argumentene fra den ankende part 

i Rt. 2005 s. 682 var at det i lagmannsretten ikke var lagt nok vekt på hvilke konsekvenser 

et miljøskifte ville få for barnet. Når Høyesterett kom frem til at en overføring av omsorgen 

ville gi barnet best stabilitet i tilværelsen, la de også til grunn at det i stabilitetsvurderingen 

lå at daglig omsorg hos far ville gi barnet best kontakt med begge foreldre.  

 

6.5.2 Overføring som en reaksjon mot den som saboterer 

Det er delte meninger hvorvidt sabotering av samvær bør være et argument for å overføre 

den daglige omsorgen. Det vil nok føles svært urimelig og urettferdig dersom den som har 

tatt seg til rette skal vinne på dette. Man blir nektet en lovfestet rett og føler seg mer eller 

mindre hjelpesløs ettersom det ikke foreligger annet rettshjelpsmiddel enn å be om en ny 

rettsavgjørelse.114 På den annen side vil det ikke være rimelig at barnet ”straffes” for farens 

eller morens adferd. Når foreldre er i konflikt med hverandre, kan det lett glemmes at det er 

barnet som er i fokus og at det er barnets hensyn som skal ivaretas. Haugli sitt syn er at 

enhver domstol bør arbeide aktivt for at det barnet saken dreier seg om, blir så synlig som 

mulig, i saker hvor lovens vurderingstema er hensynet til barnets beste. Hun mener det da 

blir lite rom for å vurdere om barnet bør brukes som ledd i en straffereaksjon mot en av 

foreldrene.115 Fleischer sier i sin kritikk av dommen i Rt. 1991 s. 1148: ”Det å ta et barn 

fra sin mor som følge av hennes handlinger – og for øvrig så vidt ses uten at det hadde vært 

gjennomført noen strafferettslig behandling av hennes forhold, med de vanlige 

rettssikkerhetsgarantier som skulle gjelde der – innebærer et særlig ekstremt tilfelle av det 

som i realiteten er en rent pønal reaksjon. Reaksjonen rammer et annet og endog temmelig 

forsvarsløst individ enn den person som eventuelt selv skulle begå en ulovlighet.”116 Jeg er 

for så vidt enig i kritikken fra Fleischer om at dette tilsynelatende strider mot 

grunnleggende prinsipper. Dette gjør seg imidlertid etter min mening bare gjeldende så 

                                                 
113 Rt. 1953 s. 1374 (s. 1377) 
114 Se bl. § 43 femte ledd 
115 Haugli, Lov og Rett 1999 s. 299 (s. 312) 
116 Fleischer, Lov og Rett 1993 s. 249-255 (s. 252) 
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langt man ser overføring som en reaksjon isolert sett. Men når man vurderer overføring 

som en reaksjon mot den som saboterer, er det også for å komme frem til en løsning som er 

til barnets beste. Et av de viktigste hensynene som blir bruk av Høyesterett er best mulig 

kontakt med begge foreldre. Således kan man si at barnets beste er et grunnleggende 

prinsipp som må veie tyngre enn de grunnleggende prinsipper som Fleischer mener er 

brutt. I tilfeller hvor hensynene til barnets beste tilsier at en overføring av omsorgen 

hverken vil være en bedre eller dårligere løsning enn status quo, vil en overføring som 

reaksjon mot den som saboterer kunne forsvares. På denne måten ivaretas hensynet til 

barnets beste, samtidig som den som saboterer samværsretten blir møtt med en reaksjon.  

 

I Rt. 1997 s. 797 hvor det var to sakkyndige uttalelser som trakk i forskjellig retning, kunne 

det vært argumentert for at en overføring var på sin plass for å reagere mot sabotasje. I 

dette tilfelle forelå det likevel ikke like tungtveiende grunner for å ”straffe” moren. 

Førstvoterende uttalte: ”Ut fra opplysninger som foreligger i vår sak om utøvelsen av 

samværsretten i de snart åtte år som nå har gått siden samlivsbruddet, er det således min 

oppfatning at det hviler et betydelig ansvar på A for de problemer som har oppstått. Dette 

gjelder både i forhold til samværsretten og i forhold til farens mulighet for å holde en 

regelmessig telefonkontakt med døtrene. Men det er også mitt inntrykk at faren ved sin 

holdning på ulike måter kan ha bidratt til at praktiseringen av samværsordningen ikke har 

blitt så god som den burde være.”117 I tillegg til dette var heller ikke sabotasjen, som 

tidligere nevnt, total. I slike tilfeller tilsier gode grunner at det ikke bør skje en overføring 

av omsorgen som en reaksjon, selv om det konstateres at det foreligger samværssabotasje i 

en eller annen form.  

 

At sabotasje er noe som ikke blir akseptert, viser Høyesterett nok en gang i Rt. 2005 s. 682. 

Også i denne saken mente retten at faren måtte ta sin del av skylden for at situasjonen var 

blitt så tilspisset som den var. Når Høyesterett likevel reagerte med å overføre omsorgen til 

faren, tyder dette på at de ønsket å reagere mot det som den sakkyndige kaller en kynisk 

                                                 
117 Rt. 1997 s. 797 (s. 805) 
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sabotasje fra mors side. At førstvoterende bruker overføring som en reaksjon, blir ikke 

nevnt. Det fremheves isteden at en overføring er den løsningen som vil gi best mulig 

stabilitet og kontakt med begge foreldrene og dermed være til barnets beste. Det kan stilles 

spørsmål om det i Høyesterett’s vurdering likevel synes å ligge et ønske om å overføre 

omsorgen som en reaksjon mot mors samværssabotasje. Grunnlaget for dette er at det ikke 

forelå klare holdepunkter for at en overføring var den absolutt beste løsningen. Den 

sakkyndige uttalte blant annet: ”C sikres trolig best kontakt med begge foreldre hvis far får 

medhold i sitt krav om daglig omsorg. Jeg er imidlertid svært usikker på om C bør flytte til 

Z mot sin vilje.”118 Det kunne argumenteres for at kontakten med begge foreldrene på lang 

sikt best ville sikres ved at moren beholdt den daglige omsorgen, samtidig som barnet klart 

ga uttrykk for at hun ville bli boende hos mor. Når foreldrene hadde fått konflikten litt på 

avstand, ville kanskje en samværsordning kunne kommet istand. 

 

Kirsten Sandberg hevder at ivaretakelse av foreldrenes interesser bør, i tillegg til hensynet 

til barnets beste, være et mål i seg selv. Grunnen er at de to også er personer med tanker og 

følelser som skal leve videre med avgjørelsen. I praksis handler foreldrene ut fra en 

blanding av barnets og egne interesser. Hun hevder videre at det ønskelige ville være en 

regel som i størst mulig grad sikrer barnets beste, men som innenfor rammen av dette også 

tar hensyn til at avgjørelsen skal virke rettferdig mellom foreldrene.119 Overføring av 

omsorgen som en reaksjon vil nettopp rette opp den urett som den samværsberettigede blir 

utsatt for. Samtidig viser rettspraksis at hensynet til barnets beste blir søkt ivaretatt i størst 

mulig grad.  

 

Hvorvidt Høyesterett i fremtiden åpenlyst vil bruke overføring som en reaksjon mot den 

som saboterer, er uvisst. Så lenge det er åpenbart at en overføring vil være til barnets beste, 

vil det nok ikke være rom for å benytte overføring som en reaksjon. Men dersom 

hensynene vipper både den ene og den andre veien, vil denne typen reaksjon kunne være 

aktuelt. Her vil man kunne rette opp den urimeligheten det vil være for den 
                                                 
118 Se Rt. 2005 s. 682 (note 38) 
119 Sandberg 1990 s. 120 flg. 
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samværsberettigede ved å ikke få gjennomført det samværet man har krav på og samtidig 

kunne argumentere for at barnets beste er ivaretatt. Hensynet til rettferdighet gir i så måte 

støtte for å benytte overføring som en reaksjon mot den som saboterer.  

 

Man står overfor en nesten håpløs problemstilling. På den ene siden ønsker man en mest 

mulig rettferdig løsning. Det skal søkes å oppnå de rettigheter man har krav på. Blir 

samværsretten sabotert, er en overføring av omsorgen kanskje den eneste muligheten som 

løser dette problemet. På den annen siden må man ta i betraktning hensynet til barnet. Det 

sier seg derfor selv at det vanskelig kan oppnås en løsning ved dom som alle parter føler er 

rettferdig og dermed er fornøyd med. 

  

6.5.3 Hensiktsmessig som allmennpreventivt virkemiddel? 

En forutsetning for at en lov eller en dom skal få en allmennpreventiv virkning, må være at 

det er mulig for den enkelte å forutberegne sin rettslige stilling. I loven fremgår det at den 

som føler at samværsretten sin blir sabotert, kan be om en ny prøvelse av den daglige 

omsorgen.120 Selv om lovens ordlyd gir uttrykk for at det reageres mot samværssabotasje, 

gir det etter min mening ikke noen høy grad av forutberegnelighet vedrørende 

konsekvensene av å hindre utøvelsen av samvær. Spørsmålet blir om dommer på dette 

feltet har noen allmennpreventiv virkning. Dommene er ihvertfall med på å sette et fokus 

på problemet. Hvis foreldrene vet at omsorgen kan bli overført dersom de saboterer 

samværsretten, kan dette føre til at de samarbeider mer enn det de ellers ville ha gjort. Å få 

en tvangsbot eller en advarsel om at omsorgsspørsmålet blir tatt opp på nytt, er ikke alltid 

nok til å ”skremme” foreldrene. Derimot tror jeg det gir større inntrykk på foreldre dersom 

den faktiske konsekvensen av sabotasje, kan bli at man mister den daglige omsorgen for 

barnet sitt.  

 

                                                 
120 Bl. § 43 femte ledd 
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Barnelovutvalget drøftet i forarbeidene hvorvidt tvangshenting kan være et aktuelt middel 

til gjennomføring av en samværsrett.121 Tvangshenting som ”ris bak speilet” ville kunne 

føre til at foreldrene som ellers saboterer samværsretten begynner å medvirke til at 

samværsretten blir respektert. Departementet ville i høringsnotatet ikke gå inn for en slik 

løsning og mente dette kunne være svært opprivende for et barn, særlig hvis det ble gjentatt 

flere ganger. De fant det tvilsomt om en samværsrett iverksatt på denne måten ville være til 

barnets beste.122 Det er neppe tvil om at dette ville ha vært et effektivt allmennpreventivt 

virkemiddel. Vet man at noen kan komme å tvangshente barnet sitt, gjør man sitt ytterste 

for å forhindre dette. Overføring av omsorgen som følge av samværssabotasje har mye av 

det samme i seg. Det gir en advarsel til foreldre som saboterer og en faktisk risiko for at 

man mister den daglige omsorgen. I motsetning til tvangshenting, vil i større grad hensynet 

til barnets beste bli ivaretatt. Grunnen er at barnet blir flyttet én gang. Dette kan for såvidt 

være opprivende for barnet, men på lang sikt vil dette gi en bedre stabilitet for barnet enn 

om man ved hvert eneste samvær må kjempe for å få den gjennomført.  

 

Skal virkemiddelet få en allmennpreventiv effekt, er det avhengig av at det får foreldre til å 

virkelig føle at de har noe å tape på å sabotere samværsretten. Hvis ikke foreldre føler det 

er en reell fare for at de blir fratatt den daglige omsorgen, vil hensikten være borte. At 

trusselen om at omsorgen kan bli fratatt, vil nok ha en viss effekt. Likevel viser praksis fra 

Høyesterett at det er mange momenter som spiller inn når spørsmålet om samværssabotasje 

dukker opp. Det er ikke slik at den som saboterer nærmest automatisk blir fratatt omsorgen 

for barna. Ved at barnets beste er et sentralt kriterium, er følgene at det må utøves stor grad 

av skjønn i hvert enkelt tilfelle. En ulempe som følger av dette, er den manglende 

forutberegneligheten.123 Det kan være vanskelig, for ikke å si umulig, å si noe på forhånd 

om hvordan domstolene vil vurdere de forskjellige momentene. Av denne grunn vil også 

trusselen om å overføre omsorgen være begrenset som allmennpreventivt virkemiddel. For 

å oppnå en allmennpreventiv effekt, må det slås konsekvent ned på samværssabotasje. Det 
                                                 
121 NOU 1977:35 s. 86 
122 Ot. prp. nr. 56 (1996-1997) s. 69 
123 Sandberg 1990 s. 114 
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kan man ikke fordi hver sak er unik og må vurderes konkret. Som vi har sett i Rt. 1997 s. 

797 ble omsorgen ikke overført fra mor til far blant annet fordi sabotasjen ikke var total. 

Når Høyesterett i visse tilfeller ”aksepterer” samværssabotasje, er det nok et eksempel på 

den manglende forutberegneligheten.  

 

Etter min mening har overføring av omsorgen som følge av samværssabotasje en nokså 

begrenset allmennpreventiv trusseleffekt. Uansett hva som er årsaken til 

samværssabotasjen, dreier det seg om foreldrene som er i så stor konlikt med hverandre og 

dermed har ”bygd store gjerder” mellom seg som gjør det umulig for dem å kommunisere 

med hverandre. Av denne grunn blir det vanskelig å innse at samarbeid er gunstig for alle 

parter. Trusselen om overføring av omsorgen kan likevel ha den effekten at den er med på å 

bryte ned disse gjerdene. Det kan tvinge foreldre til å innse hvor viktig det er for foreldre å 

samarbeide slik at barna blir mest mulig skjermet fra konflikten. I så måte kan man si at 

man oppnår en viss allmennpreventiv effekt.  
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7 Avsluttende bemerkninger 

 

En enstemmig Familie- og kulturkomité på Stortinget går inn for å endre loven slik at 

barnas tilknytning til nærmiljø og skole skal tillegges større vekt i vurderingen av 

samvær.124 En slik endring vil kunne gi domsstolene større mulighet til å stramme inn i 

forhold til foreldre som vil ta med seg barna og flytte lengre bort fra den andre parten. Det 

kan hevdes at dette vil innskrenke den enkeltes frihet og invadere privatlivet. Selv om det 

ikke er positivt å rive opp et barns forankring i et miljø og flytte, finnes det mange gode 

grunner for at folk flytter. Imidlertid vil ikke forslaget innebære et flytteforbud. Det er 

snarere et moment som det skal tas hensyn til når spørsmålet om samværsretten skal 

vurderes. Lovendringen vil etter mitt syn styrke barnets muligheter til å beholde så god 

kontakt som mulig med begge foreldre. For å oppnå en samværsordning som er til barnets 

beste, vil dette i mange tilfeller måtte gå på bekostning av foreldrenes frihet. Foreldrene vil 

fortsatt fritt kunne avtale det som passer dem best. Det er bare ved uenighet dette vil kunne 

få betydning.  

 

Rettsreglene om samværsrett og spesielt begrepet ”barnets beste” er dynamisk og innholdet 

må utvikle seg i takt med den øvrige samfunnsutviklingen. Dette har blant annet gitt seg 

utslag i at ”best mulig samlet foreldrekontakt” er et moment som i dag tillegges stor vekt. I 

familie- og kulturkomitéen ble det fra mindretallet foreslått at: ”Stortinget ber Regjeringen, 

i løpet av 2007, utrede og legge frem konkrete tiltak mot samværssabotasje. Slik sabotasje 

bør få konsekvenser for barnefordelingen.”125 Hvordan samværssabotasje skal håndteres, 

er et stort problem i dagens familiepolitikk. Vi har sett at Høyesterett har svart med å 

                                                 
124 Se Innst. O. nr. 35 (2005-2006) punkt 2.1 
125 Se Innst. O. nr. 35 (2005-2006) punkt 3 



 54

overføre den daglige omsorgen i enkelte tilfeller. Hvorvidt lovgiver ønsker å løse det antatt 

stigende problemet, gjenstår å se. Etter min mening er det stort behov for klarere regler på 

dette feltet. Slik rettsreglene er idag har den samværsberettigede som nevnt bare anledning 

til å få avgjort spørsmålet om foreldreansvaret og hvor barnet skal bo fast, på nytt.126 

Domstolene har her muligheter for å reagere på den eventuelle samværssabotasje så fremt 

avgjørelsen er til ”barnets beste”. Høyesterett har flere ganger åpnet for å benytte 

overføring av foreldreansvaret og den daglige omsorgen som en straffereaksjon mot den 

som saboterer samværsretten. Det vil derfor være naturlig for lovgiver å regulere dette 

uavklarte rettsspørsmålet. Den store utfordringen vil være å utforme regler som straffer den 

som saboterer samværsretten samtidig som hensynet til ”barnets beste” blir ivaretatt. Men 

på den annen side vil det, som nevnt tidligere, ikke være til ”barnets beste” å bli hindret 

samvær med den samværsberettigede. Således mener jeg det er muligheter for å ha 

rettsregler som i større grad gjennomtvinger foreldres rett til samvær med barna sine. På 

denne måten vil man også kunne oppnå en allmennpreventiv effekt slik at foreldre i større 

grad anstrenger seg for å samarbeide. 

   

                                                 
126 Jfr. bl. § 43 femte ledd 
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