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1 Innledning 

1.1 Presentasjon av oppgavens tema 

Det er lovfestet i barneloven § 43 at barn har rett til samvær med begge foreldrene ved 

samlivsbrudd. I mange tilfeller blir barnets rett til samvær med begge foreldrene ikke 

respektert, noe som kan få uheldig innvirkning på barnet. Det kan være flere ulike årsaker 

til dette, og jeg vil gjennom oppgaven forsøke å belyse hvilke rettslige skjevheter som 

finnes i lovverket i forhold til det å overse barns samværsrett, med særlig vekt på forholdet 

mellom samvær og bidrag. Etter mitt syn er det altfor enkelt å ignorere barnets rett til å ha 

kontakt med begge foreldrene etter samlivsbrudd.  

 

Ved samlivsbrudd skal den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet betale 

månedlig barnebidrag til barnets underhold. Bidragspliktige skal få fradrag i barnebidraget 

for avtalt samvær. Samværsfradraget skal oppfordre bidragspliktige til å ha mer samvær 

med barnet og dermed styrke barnets rett til kontakt med begge foreldrene. Jeg vil gjennom 

oppgaven vise at det kan være en sammenheng mellom samværshindring og størrelsen på 

barnebidraget. I tillegg vil jeg belyse tilfeller der bidragsmottaker hevder at samvær ikke 

finner sted, og samtidig hvor vanskelig det kan være for bidragspliktige å bevise at 

samværsavtalen blir fulgt. 

 

Etter å ha saksbehandlet bidragssaker i fire år har jeg oppdaget en del skjevheter i 

bidragsregelverket, og da spesielt i forhold til samværsfradraget. Det ser ut til å være en 

økende tendens til at bidragsmottaker ikke inngår en skriftlig samværsavtale med 

bidragspliktige. På denne måten får bidragsmottaker et høyere månedlig bidrag, mens 

bidragspliktige til motsetning ikke får fradrag for samværet. Dersom samværet finner sted 

uten at det inngås samværsavtale, må bidragspliktige bevise overfor bidragsfogden at 
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samvær faktisk gjennomføres. Barnet mister således verdifull kontakt med 

samværsforelderen på grunn av økonomiske konflikter som oppstår mellom foreldrene.  

 

1.2 Definisjon og problemstilling 

Samværsretten er lovfestet i barneloven. Oppgaven vil konsentreres om de rettslige sidene 

ved gjennomføring av samværsretten etter samlivsbrudd, og bidragsreglenes betydning i 

forhold til samværsfradraget. Foreldrene har et gjensidig ansvar for at samværsretten blir 

oppfylt, jf. barneloven § 43 første ledd annet punktum. Da lovgiver innførte 

samværsfradraget ble hensynet til best mulig kontakt med begge foreldrene vanskeligere å 

håndheve. Dette er en sentral problemstilling i oppgaven. I forbindelse med fremstillingen 

om de rettslige sidene ved gjennomføringen av samværet vil jeg særlig gå inn på 

barneloven § 71, som omhandler underholdsplikten, og fastsettelsesforskriften § 9, som 

omhandler bidragspliktiges krav på fradrag i barnebidraget for samvær med barnet. 

 

Omfanget av samværsretten er nærmere definert i barneloven § 43 annet ledd tredje 

punktum, men det er bestemmelsens utgangspunkt at foreldrene står fritt i å avtale 

omfanget av samværsretten, jf. barneloven § 43 annet ledd første punktum. Av barneloven 

§ 43 annet ledd første punktum følger en begrensning i at når foreldre/andre avtaler 

omfanget av samværet, må avtalen rette seg etter det som er best for barnet. Jeg ønsker å 

belyse hvordan hensynet til barnets beste skal komme til uttrykk ved inngåelser av 

samværsavtaler. 

 

Reglene for beregning av barnebidrag ble endret i 2003. Det nye regelverket er bygget opp 

etter en kostnadsmodell, der man tar utgangspunkt i hvor mye det koster å forsørge et barn i 

en bestemt aldersgruppe. Med utgangspunkt i disse kostnadene finner man 

bidragsmottakers og bidragspliktiges brutto inntekt, og bidragspliktige må betale en andel 

av kostnadene. I og med at bidragspliktige har utgifter til barnet når han har samvær, skal 

han også få fradrag for samværet. Bidragsmottaker vil få et lavere bidrag når 

bidragspliktige får fradrag for samvær med barnet. Lovgivers intensjoner med 

samværsfradraget var at barnet skulle få mer kontakt med begge foreldre, og at det ville bli 
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mer forpliktende for bidragspliktige når samværsavtalen var skriftlig. Virkningen var at han 

fikk fradrag i bidraget for å være sammen med barnet den aktuelle perioden. Jeg vil forsøke 

å belyse at lovgivers intensjoner om mer kontakt etter innføringen av samværsfradraget kan 

slå uheldig ut for enkelte.  

 

1.3 Rettslig plassering og avgrensning  

Vi befinner oss på barnerettens område, nærmere bestemt lov av 8. april 1981 - barneloven. 

Barneloven har barnets beste for øye, og dette skal være retningsgivende for alle som tar 

avgjørelser på barnets vegne. Barneloven er privatrettslig og regulerer rettigheter og plikter 

som ligger i forholdet mellom foreldre og barn. Barneloven er svært sentral når foreldrene 

går fra hverandre for da oppstår som regel spørsmålene om hvor barna skal ha fast bosted, 

hvem som skal ha foreldreansvaret og hvilket omfang samværsretten skal ha.  

 

Barnets samværsrett er regulert i barneloven § 42 som sier at barnet har rett til samvær med 

begge foreldrene. Dette er en prinsipperklæring for barnet, og prinsippet bygger på det syn 

at det er av stor betydning for barnet å ha kontakt med begge foreldrene uavhengig om 

foreldrene bor sammen eller ikke.1 Det har vært diskutert om det skal brukes tvangsmidler 

bak barnets rett til samvær, men dette har blitt forkastet.2   

 

Foreldres samværsrett er regulert i barneloven § 43. Selv om samværsretten følger direkte 

av loven, har den begrenset betydning fordi omfanget av samværet ikke er nærmere 

definert. Det er opp til foreldrene å avtale samværets omfang. Mekling ved 

familievernkontor kan forsøkes for å komme til enighet om samværet. Dersom foreldrene 

ikke blir enige etter forsøkt mekling, kan sak reises for domstolene, jf. barneloven § 51.3 

 

                                                 
1 Lucy Smith og Peter Lødrup, Barn og foreldre s. 170 
2 Ot.prp. nr. 56 (1996-1997) pkt. 8.1.4 
3 Lucy Smith og Peter Lødrup, Barn og foreldre s. 171 
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Når barnets foreldre går fra hverandre, plikter den barnet ikke bor sammen med å betale 

faste pengebeløp til barnets underhold, altså barnebidrag, jf. barneloven § 67. Ved 

beregningen av barnebidraget vil bidragspliktige få fradrag for hvor mye samvær han/hun 

har med barnet. Dette følger av barneloven § 71 jf. fastsettelsesforskriftens § 9. Av 

bevismessige hensyn bør samværsavtalen være skriftlig.  

 

Barnekonvensjonen artikkel 9 nummer 3 regulerer det tilfelle at barnet skal få lov til å 

opprettholde personlig tilknytning og direkte kontakt med den av foreldrene barnet ikke bor 

fast sammen med. Hindring av samværsrett i slike tilfeller kan bare forsvares dersom 

samvær ikke er til barnets beste, jf. barnekonvensjonen art. 9 nr. 3.  

 

Oppgaven avgrenses i forhold til problemstillinger rundt foreldreansvaret og hvor barnet 

skal bo fast etter samlivsbrudd. Generelle regler om fastsettingen av underholdsbidraget vil 

ikke bli vurdert, men det er nødvendig å ta med rettslige sider ved barnebidraget i 

forbindelse med framstillingen av samværsfradraget.  

  

1.4 Metode og rettskilder 

Med utgangspunkt i lovens ordlyd vil jeg gå nærmere inn på hvordan samværsretten 

kommer til uttrykk i lovens forarbeider, praksis og juridisk teori. Det vil bli lagt særlig vekt 

på lovens forarbeider. Ifølge juridisk teori er det det som er sagt eller forutsatt om formålet 

og meningen med de foreslåtte bestemmelser som gjør at forarbeidene må vektlegges. 

Forarbeidene får betydning for tolkningen av bestemmelsen, og kan tjene som veivisere 

ved lesing av lovteksten. Begrunnelsen for dette er at lovtolkeren har tillit til konsipistenes 

innsikt. 4 

  

FN s barnekonvensjon er inkorporert i menneskerettsloven, og jeg vil derfor komme inn på 

sammenhengen mellom barnekonvensjonen og samværsretten. Ifølge menneskerettsloven § 

                                                 
4 Torstein Eckhoff: Rettskildelære, s. 70 
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3 går barnekonvensjonen foran barneloven ved eventuell motstrid. Dette betyr at etter 

inkorporeringen har FN s barnekonvensjon fått en mer sentral stilling. 

 

Høyesterettspraksis vil bli behandlet for å vise utviklingslinjer i samværsrettens omfang, og 

for å utdype hensyn som må vektlegges når foreldrene inngår samværsavtaler.  

 

For å gi en bred fremstilling av sammenhengen mellom underholdsbidrag og 

samværsretten, vil jeg ta for meg lovteksten i barneloven § 71 og forskriften § 9. Med 

utgangspunkt i lovens ordlyd, vil jeg gå nærmere inn på samværsfradraget og utdype 

hvordan samværsfradraget har kommet til uttrykk i lovens forarbeider og juridisk teori. 

Under denne redegjørelsen vil det være nødvendig å komme inn på forvaltningspraksis for 

å vise hvordan bestemmelsen blir anvendt i praksis.  

 

I eksemplene fra forvaltningspraksis er det hensiktsmessig å supplere med psykologisk 

kunnskap underveis for å belyse tilfellene ytterligere. Reelle hensyn blir vektlagt som del 

av tolkningen underveis i oppgaven.   

 

1.5 Oppgavens videre fremstilling 

Oppgaven begynner i kapittel 2 med en historisk oversikt av samværsrettens utvikling, og 

herunder vil jeg fremstille fire Høyesterettsdommer for å vurdere hva Høyesterett har 

vektlagt i avgjørelser om samværets omfang. Deretter i kapittel 3 vil jeg komme inn på hva 

som kreves for å få samvær, og hvordan samværshindringer kan sanksjoneres. I kapittel 4 

vurderer jeg hvilke hensyn som må vektlegges ved avtaler om samværets omfang. 

Underholdsplikten, med vekt på samværsfradraget og bevisbyrdereglene, vil deretter bli 

behandlet i kapittel 5. Etter denne teoretiske fremstillingen passer det med en praktisk 

fremstilling i kapittel 6, hvor jeg kommer inn på tilfeller fra praksis som har betydning for 

samværsfradraget. Nye lovendringer i barneloven som har betydning for samværets omfang 

vil også bli belyst i kapittel 7. Helt til slutt i kapittel 8 vil jeg ta med mine vurderinger, og 

forslag til løsninger, før oppgaven avrundes i kapittel 9.  
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2 Betydningen av samvær 

2.1 Utviklingen i lovgivningen 

Barneloven har endret seg gradvis siden ikrafttreden i 1981. Vi kan se en utvikling mot at 

lovgiver legger større vekt på at barn skal ha kontakt med begge foreldrene etter et 

samlivsbrudd.  

 

Barneloven av 1915 hadde ingen regler som ga rett til samvær med barnet, men det hadde 

utviklet seg en viss praksis for besøksrett. I Rt. 1939 s. 423 kom Høyesterett frem til at 

myndighetene ikke kunne gi faren noen samværsrett når moren, som hadde 

foreldremyndigheten, ikke gikk med på en frivillig ordning. Denne dommen vakte oppsikt 

fordi den var i strid med den administrative praksis som hadde utviklet seg. Høyesterett 

avsa en plenumsdom året etter, nærmere bestemt Rt. 1940 s. 155. Høyesteretts flertall kom 

til at en fortolkning av loven av 1915 ut fra dens formål hjemlet adgang for domstolene og 

administrasjonen til å bestemme at den av foreldrene som ikke har foreldremyndigheten 

skulle ha rett til samvær med barnet. Høyesteretts flertall fant at en naturlig fortolkning av 

lovens ord og dens formål tilsa at barnet ikke bare og alltid skulle være samen med den ene 

av foreldrene, men at det sto domstolene fritt å velge den løsning som i det enkelte tilfelle 

var best for barnet. Dette ble senere lovfestet i lov om barn født i ekteskap fra 1956 § 8 

tredje ledd. For barn født av foreldre som ikke var gift med hverandre gjaldt etter en 

lovendring i realiteten den samme regel.5 Barneloven av 1981 avløste de to barnelovene fra 

1956. Barnelovene fra 1956 var utformet slik at den ene loven ga regler for rettsstillingen 

til barn født i ekteskap, og den andre loven ga regler for rettstillingen til barn født utenfor 

ekteskap.6 

    

Samboerskap ble fra 1960 - 70 tallet en vanligere samlivsform, og det ble en økning av 

barn født utenfor ekteskap. For å holde følge med samfunnsutviklingen ble det nødvendig 

                                                 
5 Lucy Smith og Peter Lødrup, Barn og foreldre s.169 
6 Lucy Smith og Peter Lødrup, Barn og foreldre s. 26 
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med en lovendring for å likestille barn født i ekteskap og barn født utenfor ekteskap.7 Etter 

en lang utredningsprosess fikk vi en ny barnelov i 1981, som er gjeldende fortsatt.  

 

Barneloven av 1981 skulle gi like rettigheter for barn født i ekteskap og barn født utenfor 

ekteskap. I forhold til samværsretten skilte barneloven av 1981 mellom samværsrett 

dersom foreldrene hadde bodd sammen etter barnets fødsel, og samværsrett dersom 

foreldrene ikke hadde bodd sammen etter barnets fødsel. Selv om barneloven av 1981 i 

utgangspunktet skulle være likestillingsvennlig, fikk vi enda en lovendring i 1989 for å 

gjøre samværsretten mer likestillingsvennlig. Lovendringen i 1989 gikk ut på at fedre som 

ikke hadde hatt et samliv med barnets mor etter barnets fødsel ,også fikk samværsrett, på 

lik linje med fedre som hadde hatt et samliv med barnets mor etter barnets fødsel. 

Begrunnelsen for regelen var å poengtere viktigheten av at barnet skulle ha kontakt med 

sine biologiske foreldre.8  

 

Etter reglene som gjaldt før lovendringen i 1989, skulle barnebidrag fastsettes etter en 

konkret skjønnsmessig vurdering. I praksis ble ikke utgifter til samvær tillagt vekt ved 

bidragsutmålingen. Dette kunne imidlertid stille seg annerledes ved særlig lange samvær, 

for eksempel hvis barnet bodde hos bidragspliktige i flere måneder fordi den andre 

forelderen var syk. Barnelovutvalget9 vurderte spørsmål i tilknytning til utgifter ved å utøve 

samværsretten, og i forhold til barnebidrag anså utvalget spørsmålet om samværsutgifters 

betydning som mest aktuelt i forhold til feriesamvær og annet langvarig samvær. Utvalget 

påpekte at det kunne hevdes at bidraget i slike perioder ville bli et bidrag til den andre 

forelderen, men ga samtidig uttrykk for at dette måtte vurderes på bakgrunn av om det 

ordinære bidraget kunne betraktes som knapt eller ikke. Videre uttalte utvalget at det 

påløpte en rekke faste utgifter selv om barnet var med den samværsberettigede på ferie. For 

å unngå unødig tvist om fradrag i barnebidraget, eller om fradragets størrelse, mente 

                                                 
7 Lucy Smith og Peter Lødrup, Barn og foreldre s. 30 
8 Ot.prp.nr.44 (1988-1989) s. 12 
9 NOU 1977:35 s. 77 og 78 
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utvalget at de beste grunner talte for at fradrag ikke ble gjort.10 Regelen om fradrag for 

samvær ble tatt med ved endring av bidragsregelverket i 2003. 

 

Trygdekontorene overtok ansvaret for fastsettelse og endring av barnebidrag i 1992. I 

tillegg overtok en egen Innkrevingssentral oppgaven med å kreve inn barnebidraget. 

Oppgaven for fastsetting, endring og innkreving av bidraget hadde lensmennene hatt 

ansvaret for før.  

 

Etter årtusenskiftet ser vi en utvikling mot å styrke barnets rett til samvær. Dette vises ikke 

minst i forbindelse med nye bidragsregler som trådte i kraft oktober 2003. Avtalt samvær 

utgjør en viktig faktor ved beregningen av bidraget. En siste lovendring i barneloven er at 

barnet ikke skal behøve å ha samvær med voldelige foreldre.11 Her ser vi hvordan lovgiver 

går på tvers av hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt. Men det må understrekes at 

hensynet til å skjerme barna mot voldelige foreldre stemmer godt overens med hensynet til 

barnas beste.   

 

2.2 Utviklingen i rettspraksis om betydningen av samværshindring for fast bosted 

For å vise utviklingen i rettspraksis om betydningen av samværshindring har jeg tatt 

utgangspunkt i fire Høyesterettsdommer. Grunnen til at jeg tar utgangspunkt i 

problemstillingen betydningen av samværshindring for fast bosted, er fordi hindring av 

samvær kan føre til at samværsforelderen kan gå til sak for å kreve ny avgjørelse av hvor 

barnet skal bo fast, jf. barneloven § 43 femte ledd. I de tre første sakene blir det lagt 

avgjørende vekt på hensynet til mest samlet foreldrekontakt, mens den fjerde saken går på 

tvers av dette og vi ser at det er barnets ønske som blir utslagsgivende for hvor barnet skal 

bo fast.  

 

                                                 
10 Ot.prp.nr. 43 (2000-2001) pkt. 7.1 
11 Ot.prp. nr. 103 (2004-2005) pkt. 5 
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Saker om samværsrett er svært ulike, og hvert tilfelle må behandles individuelt. Høyesterett 

finner at like hensyn har relevans i alle sakene, men det er ulikt hvordan hensynene 

vektlegges. Dommene vil sjelden bli prejudikater, men man kan se hvilke hensyn som vil 

ha sterkest vekt.  

2.2.1 Rt. 1991 s. 1148 

Barnets foreldre hadde vært samboere i et halvt år etter barnets fødsel. Mor tok med seg 

barnet etter samlivsbruddet og flyttet til et annet sted. Da saken kom opp for Høyesterett 

var barnet blitt syv og et halvt år gammelt. Begge foreldrene var etablert med nye 

samboerforhold. I perioden fra moren etablerte et nytt samboerforhold og til saken kom 

opp for Høyesterett, hadde barnet kun hatt samvær med far to ganger. I vurderingen av 

foreldrene som omsorgspersoner kom Høyesterett frem til at begge foreldrene ville gi 

barnet et godt hjem. Høyesterett konkluderte med at det ville være til barnets beste å gi far 

foreldreansvaret og den daglige omsorgen for barnet. Begrunnelsen for denne vurderingen 

var at mors samværshindring hindret barnet i å ha kontakt med begge foreldrene sine, og 

det ville være en fare for at hun fortsatte å hindre samværet. Hensynet til best mulig samlet 

foreldrekontakt ble ansett som det beste for barnet, og barnet måtte bytte bosted fra mor til 

far.  

2.2.2 Rt. 1997 s. 43 

Forut for avgjørelsen i Høyesterett ble det besluttet i Herredsretten og Lagmannsretten at 

barnet skulle ha fast bosted hos mor. Etter avgjørelsen i Lagmannsretten tok mor barnet 

med seg og flyttet til hennes hjemland, Polen. Far var ikke orientert om mors og barnets 

flytting til Polen. Far anket saken inn for Høyesterett, og krevde at barnet skulle overflyttes 

til seg. Da saken kom for Høyesterett var barnet blitt fire og et halvt år gammelt. 

Høyesterett kom til at begge foreldrene var skikket som omsorgspersoner, men at det ville 

være best for barnet å flytte til far. Begrunnelsen var at barnet kunne miste kontakten med 

far ved å ha fast bosted i Polen på grunn av språkproblemer. Far snakket ikke polsk, og 

man fryktet at barnet kom til å glemme det norske språk ved å bo i Polen. Barnet ville 

således ikke være i stand til å kommunisere med sin far. Mor snakket både norsk og polsk 
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og Høyesterett kom derfor frem til at det beste for far, mor og barn var at barnet snakket 

norsk, noe som ville føre til bedre samlet foreldrekontakt, og bedre for barnet på lang sikt.  

2.2.3 Rt. 2005 s. 682 

Barnet var ti år da saken kom opp for Høyesterett. Foreldrene gikk fra hverandre i 1999 og 

inngikk da rettsforlik om samværet. I 2002 fikk samværet mellom far og barnet en brå slutt. 

Mor hevdet at samværet stoppet fordi barnet ikke ville besøke far. Far rettet, på bakgrunn 

av rettsforliket, krav om tvangsgjennomføring av samværet. Dette ble tatt i til følge av 

namsretten, som ila mor tvangsmulkt. På tross av dette ble samværet likevel ikke 

gjennomført. Far reiste derfor sak for retten med krav om å overta den daglige omsorgen 

for barnet. Under behandlingen av saken kom det frem at både mor og far hadde ansvar for 

at situasjonen rundt samværsordningen var blitt så vanskelig. Både mor og far var skikket 

som omsorgspersoner, men Høyesterett kom til at far skulle overta den daglige omsorgen 

for barnet. Begrunnelsen var at far ville gi barnet best stabilitet i tilværelsen og hensynet til 

best mulig samlet foreldrekontakt tilsa at far skulle få den daglige omsorgen for barnet. 

Selv om barnet hadde uttrykket at hun ønsket å bo hos mor, kom Høyesterett frem til at det 

var best for barnet å gi far den daglige omsorgen. 

2.2.4 Rt. 1997 s. 797 

Foreldrene hadde to barn sammen og forholdet endte i samlivsbrudd i 1989. Etter 

samlivsbruddet i 1989 hadde foreldrene hatt en muntlig samværsavtale som fungerte greit. I 

1991 inngikk foreldrene et rettsforlik der samværet ble detaljert utformet. Samværet ble 

deretter stort sett utøvet etter rettforliket, men i 1994 uttrykte mor at barna følte at 

samværsordningen var en psykisk belastning. Dette førte til at hun ikke tillot samvær våren 

og sommeren 1994. Både Herredsretten og Lagmannsretten kom til at mors 

samværshindring medførte at barna ikke fikk opprettholdt kontakten med far, og hensynet 

til best samlet foreldrekontakt tilsa at far skulle overta omsorgen for barna. Barna var blitt 

tolv og ti og et halvt år gamle da saken kom opp for Høyesterett. Under Høyesteretts 

behandling av saken hadde barna uttrykt ønske om bo fast hos mor. Den ene sakkyndige 

kom frem til at mors samværshindring tilsa at det var best for barna å flytte til far, mens 

den andre sakkyndige mente at barnas ønsker om å bo hos mor burde vektlegges høyt. 
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Høyesterett kom frem til at mor var å bebreide for at barna ikke hadde hatt regelmessig 

samvær med far. Dette tilsa at far burde få den daglige omsorgen for barna. Hensynet til 

barnas ønsker om å bo fast hos mor tilsa at mor fortsatt skulle ha den daglige omsorgen for 

barna. I tillegg ville det være en adgang til å tvangsfullbyrde samværsretten, og dersom 

mor fortsatte å hindre samværet, kunne omsorgsspørsmålet tas opp til ny vurdering. 

Høyesterett konkluderte derfor med at mor fortsatt skulle ha den daglige omsorgen for 

barna, noe som viser at hensynet til barnas ønsker ble utslagsgivende.  

  

2.2.5 Kommentarer til Høyesterettsdommene 

Disse Høyesterettsdommene gir et flertydig bilde av hvordan forholdet mellom sabotasje av 

samværsretten og mest mulig samlet foreldrekontakt skal vurderes. Når domstolene legger 

vekt på momentet best samlet foreldrekontakt får vi to typer begrunnelser. Det ene er at 

hensynet til mest samlet foreldrekontakt kan tale i disfavør av den barnet bor fast hos 

dersom vedkommende har hindret barnet fra kontakt med den andre av foreldrene. Det 

andre er at retten i saker der det fremgår at den ene av foreldrene er fiendtlig innstilt til den 

andre vurderer at dette vil kunne skape problemer for ivaretakelse av best mulig 

foreldrekontakt. I situasjoner der den ene parten har gjort samvær vanskelig å gjennomføre, 

er det faktiske handlinger som ligger til grunn for en eventuell negativ vurdering. I saker 

der retten legger vekt på at en av foreldrene viser en negativ innstilling overfor den andre, 

blir egnethet til omsorgen mer vurdert ut fra mulig atferd i fremtiden.12  

 

Jeg synes for øvrig at det er betenkelig at Høyesterett ikke tar mer hensyn til hvem av 

foreldrene barnet er mest knyttet til. I den første dommen var barnet et halvt år når 

foreldrene gikk fra hverandre, og syv år da Høyesterett avgjorde saken. I løpet av barnets 

syv første leveår har mor vært hovedomsorgsperson, og det er grunn til å anta at ved å gi 

far hovedomsorgen kan dette få negative konsekvenser for barnets videre utvikling. Etter 

min mening var hensynet til best mulig kontakt med begge foreldrene ikke til barnets beste 

i denne saken. I de to neste sakene legger Høyesterett avgjørende vekt på hensynet til best 
                                                 
12  Kristin Skjørten: Samlivsbrudd og barnefordeling s. 100 
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mulig samlet foreldrekontakt og mors gjentatte samværshindring medfører at barnet må 

flytte til far. Det kommer ikke klart frem årsaker til samværshindringene, og det er derfor 

vanskelig å vurdere om samværshindringene virkelig medførte at barnet ville miste 

kontakten med far også etter domsavsigelse, eller om dommen kunne være en oppfordring 

for mor til å opprettholde samværet. I den siste saken blir hensynet til barnets ønske 

vektlagt fremfor hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt. Barnets uttalerett ble i 2003 

endret fra tolv til syv år. Det blir interessant å følge med på om barnets ønsker blir sterkere 

vektlagt i rettspraksis fremover. Hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt er nå tatt 

inn i sin helhet i barneloven § 43 annet ledd annet punktum. 
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3 Hva skal til for å få samvær 

Foreldrene har ansvaret for at samværsretten blir fulgt, jf. barneloven § 42 første ledd annet 

punktum. Det er den av foreldrene barnet ikke bor fast sammen med som har rett til 

samvær med barnet, jf. barneloven § 43 første ledd første punktum. I de fleste tilfeller blir 

barnet boende hos mor etter samlivsbrudd, mens far har samvær med barnet. Undersøkelser 

har vist at far er delaktig i barnets liv når foreldrene bor sammen, men at mange fedre 

automatisk trekker seg tilbake når det er snakk om barnefordeling etter samlivsbrudd. Dette 

betyr at i de fleste tilfeller er det far som må kjempe om sin rett til samvær med barnet.13  

 

3.1 Prinsipperklæringen 

Barneloven § 42 er ifølge juridisk teori en prinsipperklæring for barnet.14 Bestemmelsen 

uttrykker at barnet har rett til samvær med begge foreldrene selv om foreldrene bor hver for 

seg. Regelen er utformet med tanke på at det er av stor betydning for barnet å ha kontakt 

med begge foreldrene. I tillegg har regelen det formål å påvirke den alminnelige holdning 

til samværsretten. Etter barneloven § 42 første ledd annet punktum er det et vilkår at 

samværet avtales nærmere mellom foreldrene. Avtalen kan være enten muntlig eller 

skriftlig, så det foreligger ingen formkrav. Det viktigste for barnet er at foreldrene får til et 

samarbeid. For å vise at samværsretten er av stor betydning for barnet er det viktig at 

samværsretten følger direkte av loven, selv om omfanget ikke er nærmere definert, jf. 

barneloven § 43. Barnekonvensjonen artikkel 9 nr. 3 påpeker viktigheten av samværsretten 

ved å uttrykke at barnet har rett til å opprettholde personlig forbindelse og direkte 

regelmessig kontakt med begge foreldrene. Samværsretten skal kun begrenses dersom 

samvær ikke er til barnets beste, jf. barnekonvensjonen artikkel 9 nr. 3.  

 

At samværsretten følger direkte av loven har bare praktisk betydning fordi barneloven 

angir ikke hva samværsretten skal gå ut på og omfanget bør avtales nærmere, jf. barneloven 

                                                 
13 Kristin Skjørten: Samlivsbrudd og barnefordeling, s. 42 
14 Lucy Smith og Peter Lødrup: Barn og foreldre, s.169 
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§ 43 første ledd.15 Et barn kan ikke kreve dom for sin samværsrett, eller få samværsretten 

tvangsfullbyrdet. Dette betyr i prinsippet at så lenge det ikke finnes sanksjonsmidler, så kan 

barnets samværsrett lett bli oversett uten at det får juridiske virkninger.  

 

3.2 Barn og menneskerettighetene 

I 1999 fikk vi en egen menneskerettslov, lov av 21.mai 1999 nr. 30. Menneskerettsloven er 

en inkorporering av tre sentrale menneskerettighetskonvensjoner: Den Europeiske 

Menneskerettskonvensjon, (EMK), FN s konvensjon om Sivile og Politiske rettigheter, 

(SP) og FN s konvensjon om Økonomiske, Sosiale og Kulturelle rettigheter (ØSK).  

 

EMK artikkel 8 omhandler retten til privatliv, familieliv, hjem og korrespondanse. Felles 

for disse fire er at de gir et vern av individets private rettsfære som kommer i tillegg til den 

beskyttelsen som følger av andre rettigheter. Eventuelle tvister om samvær vil falle inn 

under artikkel 8 i EMK. En sak der tvist om samvær kom opp for Menneskerettsdomstolen 

har vi i Glaser vs. UK av 19.september 2000.16 En far klaget over at myndighetene ikke 

hadde gjort nok for å sikre samvær mellom ham og barna etter skilsmisse. Domstolen 

fastholdt at artikkel 8 omfatter visse positive plikter som blant annet at det må foreligge 

judisielle mekanismer og gjennomføringsmidler for å sikre familielivet. Videre uttalte 

domstolen at retten for foreldre og barn til å bli gjenforent gjelder ikke bare ved 

omsorgsovertagelse, men også hvor det oppstår tvister mellom foreldrene om 

samværsordninger. I tillegg ble det sagt at domstolen kan overprøve om nasjonale 

myndigheters begrunnelse er relevant og tilstrekkelig, men ikke sette seg i deres sted. 

Domstolen la til grunn at myndighetene bare har en begrenset plikt til å anvende makt for å 

gjennomføre samvær, siden de må ta i betraktning andres rettigheter, og særlig barnets 

beste. Til slutt sa domstolen at det avgjørende må bli om myndighetene kan sies å ha tatt 

                                                 
15 Lucy Smith og Peter Lødrup, Barn og foreldre s. 170 
16 Erik Møse: Menneskerettigheter s. 423 
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alle nødvendige skritt som det er rimelig å kreve i den konkrete sak. Domstolen fant ikke 

krenkelse i denne saken. 17 

 

FN s barnekonvensjon ble ratifisert av Norge i 1991, men fikk en sterkere stilling da den 

ble inkorporert i Menneskerettsloven i 2003, jf. menneskerettsloven § 2. I 

menneskerettsloven § 3 fastslås det uttrykkelig at bestemmelsene i konvensjoner og 

protokoller i menneskerettsloven § 2 skal gå foran bestemmelser i annen lovgivning. 

Inkorporering av barnekonvensjonen i menneskerettsloven har ført til en synliggjøring av 

barns rettigheter og har vist at norske myndigheter tar barnekonvensjonen alvorlig. Det 

overordnede prinsippet i barnekonvensjonen er at det først og fremst tas hensyn til hva som 

gagner barnet best ved alle tiltak og handlinger som vedrører barn, jf. artikkel 3.18 

Barnekonvensjonen legger til grunn at de øvrige menneskerettighetskonvensjonene 

beskytter alle individer, og dermed også barn, men at barn på grunn av sin fysiske og 

mentale umodenhet har behov for spesielle vernetiltak og særskilt omsorg. 

Barnekonvensjonen artikkel 9 sier at barnet har rett til vern mot å bli skilt fra foreldrene, og 

har rett til å ha og opprettholde kontakt med begge foreldrene. Det er bare hensynet til 

barnets beste som kan rettferdiggjøre inngrep i barnets rett til å være hos sine foreldre. 

Eksempel på rettferdiggjøring av atskillelse av foreldre og barn kan nettopp være at 

foreldrene må leve hver for seg.19 Retten barnet har til samvær med begge foreldrene er 

regulert i barnekonvensjonen artikkel 9 nr. 3. Barnekonvensjonen pålegger statene å 

respektere at barnet har rett til samvær med sine foreldre, og unntak kan bare gjøres hvis 

samværet vil være i strid med barnets beste.20 Det barnekonvensjonen derimot ikke 

regulerer, er hvilke forpliktelser foreldrene har i forhold til barna.21  

 

                                                 
17 Erik Møse: Menneskerettigheter, s. 423 
18 Njål Høstmælingen: Menneskerettigheter, s. 55 
19 Trude Haugli, Samværsrett i barnevernssaker s. 158 
20 Trude Haugli, Samværsrett i barnevernssaker s. 158 
21 Trude Haugli, Samværsrett i barnevernssaker s. 71 
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3.3 Grunnvilkår for samvær 

3.3.1 Generelt om vilkårene 

Det følger av ordlyden i barneloven § 42 at barnet har rett til samvær enten foreldrene lever 

sammen eller ikke. Spørsmål om samvær vil sjelden komme opp når foreldrene lever 

sammen fordi foreldrene er som regel enige om samvær når de lever sammen. Det er først 

ved samlivsbrudd at spørsmål om samværsretten vil komme opp. Barn kan ikke gjøre sin 

rett til samvær gjeldende, og det er således foreldrene som har et ansvar for at 

samværsretten blir oppfylt, jf. barneloven § 42 første ledd annet punktum.  

 

Et grunnvilkår for å få rett til samvær med barnet er at man er forelder til dette barnet, jf. 

barneloven § 42. Med forelder menes mor eller far. Man kan være biologisk far eller mor, 

eller far eller mor i kraft av adopsjon av et barn etter adopsjonsloven. En mor som føder et 

barn blir biologisk mor til barnet, jf. barneloven § 2. Dersom mor og far er gift ved barnets 

fødsel vil den mor er gift med, automatisk bli regnet som barnets far, jf. barneloven § 3. 

Hvis mor og far er samboere ved barnets fødsel kan far erkjenne farskapet uten mors 

godkjennelse, jf. barneloven § 4. Hvis en eller begge foreldrene er døde, eller en av 

foreldrene blir nektet samvær, kan andre få samvær med barnet, for eksempel besteforeldre, 

jf. barneloven § 45.  

3.3.2 Hva skal til for at retten nekter samvær? 

Barneloven § 48 sier at samværsrett ikke skal finne sted hvis dette er i strid med hensynet 

til barnets beste. Retten må i enhver sak ta stilling til hva som er barnets beste. Den 

viktigste årsak til at samværsrett kan bli nektet er personlige forhold hos den som krever 

samværsrett. Andre årsaker til nektelse av samværsretten kan være at samvær vil virke 

opprivende for barnet, eller barnet selv ikke ønsker samværet. Dersom det foreligger reell 

fare for at samværsforelderen vil bortføre barnet, må det tas i betraktning.22  

Foreldrene kan ha en så dyp konflikt at samværsretten må nektes fordi den vil virke 

opprivende for barnet. Barneloven § 43 første ledd annet punktum fikk en tilføyelse i april 

                                                 
22 Lucy Smith og Peter Lødrup, Barn og foreldre s. 180 



 21

2006. Ifølge forarbeidene skal tilføyelsen dekke de tilfeller der barnet har vært utsatt for, 

eller det er fare for at barnet vil bli utsatt for overgrep. Med overgrep menes fysisk eller 

psykisk vold, eller seksuelle overgrep.23  

3.3.3 Samvær med barn over 18 år 

Barneloven regulerer samvær med barn, og det må derfor trekkes en grense for hva som 

defineres som barn etter loven. Ifølge barnekonvensjonen artikkel 1 defineres barn som 

ethvert menneske mellom 0 og 18 år, med mindre den nasjonale lovgivningen setter en 

lavere grense. I Norge er myndighetsalderen 18 år. Etter lov om vergemål for umyndige § 1 

er en umyndig person en mindreårig eller en umyndiggjort, og annet ledd sier at med 

mindreårige regnes personer som ikke har fylt 18 år. Etter skadeerstatningsloven § 1-1 

brukes betegnelsen” barn helt opp til myndighetsalderen.” Ifølge juridisk teori er det vanlig 

å bruke betegnelsen barn om personer mellom 0 og 18 år. 24   

 

Barn går over til å defineres som voksen når det fyller 18 år. Dette stemmer godt overens 

med at bidragsplikten opphører når barnet fyller 18 år, jf. barneloven § 68 første ledd. Etter 

barneloven § 68 annet ledd er det et unntak dersom barnet vil holde på med videre 

utdanning etter fylte 18 år. Barnebidrag kan da fastsettes frem til utdanningen er ferdig. 

Som en hovedregel vil utdanning være videregående utdanning, slik at bidragsplikten 

primært vil opphøre når barnet er ferdig med videregående skole. Barnet er myndig og 

bestemmer over seg selv når det er 18 år. Hovedregelen er at barnet automatisk blir part i 

egen sak etter fylte 18 år. Det er ikke lenger en forelder som mottar barnebidraget på vegne 

av barnet, men barnet kan motta og forvalte barnebidraget selv. Unntak fra dette er hvis 

barnet undertegner på en fullmakt som sier at bidragsmottaker kan motta barnebidraget på 

vegne av barnet, også etter fylte 18 år. Dette forekommer i de fleste tilfeller fordi barnet 

som regel bor hjemme frem til det har fullført videregående skole.  

 

                                                 
23 Ot.prp.nr.103 (2004-2005) s.7 
24 Lucy Smith og Peter Lødrup, Barn og foreldre s. 17 
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3.4 Ulike måter å fastsette samværet på 

3.4.1 Privat avtale 

Samværet kan fastsettes med en privat avtale. Foreldrene kan fritt inngå en skriftlig avtale 

om omfanget av samværet, jf. barneloven § 43 første ledd annet punktum. Det foreligger 

ingen vilkår om at foreldrene skal inngå privat avtale om omfanget av samværet, men 

foreldrene bør inngå samværsavtale. En muntlig samværsavtale er like gyldig som en 

skriftlig samværsavtale, men det er lettere å bevise samværsomfanget med en skriftlig 

avtale. Dersom det oppstår tvist mellom foreldrene om omfanget av samværet vil en 

skriftlig samværsavtale vise hva foreldrene avtalte. Samværsavtalen kan inngås privat med 

kun foreldrene til stede, eller foreldrene kan få hjelp til utformingen av samværsavtalen av 

et Familievernkontor i forbindelse med mekling, eller eventuelt sammen med advokatene. 

Skriftlighet er som nevnt ikke et vilkår etter barneloven § 43 første ledd annet punktum, 

men etter barneloven § 71 må bidragspliktige og bidragsmottaker inngå en skriftlig 

samværsavtale for at bidragspliktige skal få fradrag for samvær.   

3.4.2 Mekling 

Foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling før det reises sak om 

foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær, jf. barneloven § 51. Meklingen skal 

foregå ved et Familievernkontor eller hos en godkjent mekler etter ekteskapsloven § 26, jf. 

barneloven § 51. I forbindelse med samværsretten er formålet med meklingen å få 

foreldrene til å bli enige om en skriftlig samværsavtale, jf. barneloven § 52. Mekleren er en 

objektiv veileder som skal prøve å få foreldrene til å komme til enighet. En lovendring fra 

1. januar 2006 sier at foreldre med barn under 16 år må møte til mekling, jf. barneloven § 

51 første ledd. Gifte foreldre må ha møtt til mekling for å få separasjonsbevilling, jf. 

barneloven § 51 annet ledd. Samboere kan møte til mekling dersom de ønsker det, jf. 

barneloven § 51 tredje ledd. For å få flere samboende foreldre til å møte til mekling ved 

samlivsbrudd, endres barnetrygdloven § 9 fra 1. januar 2007, og ved søknad om utvidet 

barnetrygd må søker fremlegge meklingsattest. På denne måten håper man at flere foreldre 

kommer til enighet om samværsomfanget.  
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3.4.3 Offentlig fastsettelse 

Offentlig fastsatt samvær vil si de tilfellene hvor for eksempel bidragsfogden fastsetter 

samværsomfanget. Dersom foreldrene ikke blir enige om privat oppgjør av barnebidraget 

og samværsomfanget ved en privat avtale, kan bostedsforelderen (bidragsmottaker) søke 

fastsettelse og innkreving fra bidragsfogden. Ved førstegangsfastsettelse må 

bidragsmottaker og bidragspliktige fylle ut skjema og legge ved kopi av lønnsinntekt. På et 

av skjemaene må partene oppgi antall netter barnet overnatter hos bidragspliktige. Dersom 

bidragspliktiges og bidragsmottakers opplysninger om hvor mange netter barnet overnatter 

hos bidragspliktige i måneden er likelydende, kan bidragsfogden legge partenes 

samsvarende opplysninger til grunn. Det offentlige har dermed fastsatt omfanget av 

samværet.  

3.4.4 Fylkesmannen 

Etter barneloven § 55 kan foreldrene bringe sin samværsavtale inn for fylkesmannen til 

stadfestelse. Forutsetningen er at begge foreldrene er enige om det. Virkningen av at 

fylkesmannen stadfester samværsavtalen er at samværsavtalen får tvangskraft og kan 

tvangsfullbyrdes. Ved stadfestelse må fylkesmannen påse at avtalen retter seg etter det som 

er best for barnet, jf. barneloven § 55 annet ledd. For å vurdere om partenes avtale er til det 

beste for barnet, kan fylkesmannen bruke sakkyndige, barnevernstjenesten eller 

sosialtjenesten, jf. barneloven § 55 første ledd tredje punktum. På denne måten kan saken 

fra barnets ståsted bli bedre belyst, og man kan få et riktigere og mer velbegrunnet resultat.  

3.4.5 Dom, kjennelse og rettsforlik 

Hvis foreldrene ikke selv blir enige om omfanget av samværet, må samværsretten fastsettes 

ved dom eller administrativt.25 Administrativ avgjørelse vil si fastsettelse av bidragsfogden, 

jf. drøftelsen ovenfor. En samværsrett kan ikke tvangsfullbyrdes hvis det ikke foreligger et 

rettsforlik eller en rettskraftig avgjørelse om dens nærmere innhold. Før foreldrene kan 

anlegge sak for domstolene om omfanget av samværsretten, er det en forutsetning at 

mekling er forsøkt først, jf. barneloven § 51 og jf. drøftelsen om mekling ovenfor. Det er 

                                                 
25 Lucy Smith og Peter Lødrup: Barn og foreldre s. 170 
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først dersom meklingen ikke har ført frem at foreldrene kan anlegge sak for domstolene. 

Omfanget av samværet fastsettes av domstolene ved dom, kjennelse eller rettsforlik.  

3.4.6 Samværsavtaler med barn over 18 år 

Samværsforelderen bør inngå samværsavtale med barn over 18 år. Ifølge rikstrygdeverkets 

rundskriv er det et vilkår at barnet og den bidragspliktige har inngått en skriftlig 

samværsavtale, eller at barnet har bekreftet at den tidligere samværsavtalen inngått mellom 

bidragsmottaker og bidragspliktige fortsatt er gyldig etter at barnet har fylt 18 år.26 Det har 

vist seg i praksis at bidragspliktige har vanskeligheter med å få til en samværsavtale med 

barn over 18 år. En grunn til dette kan være at barna kommer og går som de vil og det 

foreligger ikke alltid et fast besøkelsesmønster. I noen tilfeller kan bidragspliktige ha dårlig 

samvittighet for manglende oppfølging av barnet i oppveksten, og vil ikke legge press på 

barnet til å inngå en samværsavtale. Ved innføringen av samværsfradraget får 

bidragspliktige fradrag for samvær med barnet. Dette kan føre til at barnet kan oppfatte at 

bidragspliktige kun ønsker samvær av økonomiske grunner.  

 

3.5 Sanksjonsmuligheter ved samværshindringer 

Det er ikke alltid samvær finner sted selv om det foreligger en skriftlig samværsavtale som 

regulerer omfanget av samværet. Dersom bostedsforelderen hindrer samvær flere ganger, 

kan samværsforelderen ta i bruk sanksjonsmidler. De rettslige sanksjonsmulighetene som 

finnes ved samværshindringer fra bostedsforelderen er tvangsmulkt, jf. barneloven § 65 

annet ledd, og samværsforelderens mulighet til å reise sak om overflytting av barnet, jf. 

barneloven § 43 femte ledd. Forutsetningen for ileggelse av tvangsmulkt er at 

samværsavtalen er tvangsgrunnlag jf. barneloven § 65 annet ledd. 

3.5.1 Grunnlaget for tvangsfullbyrdelse 

Avgjørelser truffet av domstolene eller fylkesmannen kan tvangsfullbyrdes jf. barneloven § 

65. Det er en forutsetning at avgjørelsen presiserer nærmere hva samværsretten skal gå ut 

                                                 
26 Rikstrygdeverkets rundskriv til barneloven kap. 8 og 9, kommentar til forskriften § 9 
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på. Ifølge juridisk teori er rettsforlik også tvangsgrunnlag.27 Begrunnelsen for dette er at 

rettsforlik har samme virkninger som dommer, jf. tvistemålsloven § 99 jf. tvistemålsloven § 

286 første ledd. 

 

Spørsmålet om også skriftlige samværsavtaler inngått mellom partene skulle kunne 

tvangsfullbyrdes, ble drøftet i forbindelse med lovendringene i barneloven i 1989.28 De 

fleste høringsinstansene var i mot at skriftlige avtaler inngått mellom partene skulle gi 

tvangsgrunnlag. Argumentene mot å gjøre skriftlige avtaler til tvangsgrunnlag gikk på at 

slike avtaler ofte var inngått i en vanskelig situasjon, at det offentlige ikke hadde kontroll 

med om avtalene var til barnets beste, og at rettsapparatet ikke burde medvirke til å 

gjennomføre tvilsomme avtaler på et slikt område.29 Det ble deretter reist spørsmål om 

meklede avtaler skulle være tvangsgrunnlag. Argumentene mot å gjøre meklede avtaler til 

tvangsgrunnlag gikk på at meklede avtaler ikke alltid ble inngått skriftlig, og at meklede 

avtaler ble inngått kort tid etter samlivsbruddet når partene var følelsesmessig ustabile og 

ikke jevnbyrdige. Departementet kom derfor frem til en mellomløsning, der slike avtaler 

kunne gis tvangskraft ved at foreldrene brakte avtalen inn for fylkesmannen med 

anmodning om at det ble truffet vedtak i overensstemmelse med avtalen. Dette følger nå av 

barneloven § 55. Avgjørelsen skal rette seg mot det som er best for barnet, jf. barneloven § 

55 første ledd annet punktum. Foreløpige avgjørelser kan tvangsfullbyrdes, jf. barneloven § 

65.30 

3.5.2 Namsretten og tvangsmulkt 

En av namsrettens oppgaver er å fullbyrde en avgjørelse eller rettforlik, og utgangspunktet 

er at namsretten må bygge på den avgjørelse eller det rettsforlik som foreligger. Namsretten 

har ikke kompetanse til å vurdere om det er riktig eller hensiktsmessig å bruke 

                                                 
27 Lucy Smith og Peter Lødrup, Barn og foreldre s. 160 
28 Ot.prp.nr.44 (1987-1988) s. 23  
29 Lucy Smith og Peter Lødrup, Barn og foreldre s. 159 
30 Lucy Smith og Peter Lødrup: Barn og foreldre s. 160-161 
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tvangsmidler.31 Etter barneloven § 65 annet ledd gjelder tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 

13 ved tvangsfullbyrdelse av avgjørelser om samværsrett. Tvangsfullbyrdelsesloven 

kapittel 13 omfatter tvangsfullbyrdelse av krav som går ut på annet enn penger, og et slikt 

krav kan være en samværsrett. Samværsretten må for øvrig være skriftlig, og kravet kan 

være nedfelt i en dom, kjennelse eller rettforlik. En tvangskraftig samværsavtale kan 

bringes inn for namsmannen og bostedsforelderen kan ilegges tvangsmulkt dersom 

samværsavtalen ikke overholdes, jf. barneloven § 65. 

 

Hovedregelen er at det kan avsies kjennelse for tvangsmulkt, jf. barneloven § 65. Unntak 

fra denne hovedregelen er hvis det er umulig for saksøkte å oppfylle forpliktelsen, jf. 

tvangsfullbyrdelsesloven § 13-8 fjerde ledd. Hva som ligger i ”umulig” er, i følge juridisk 

teori, dersom tvangsfullbyrdelsen vil føre til alvorlige psykiske belastninger for barnet, 

eller dersom et eldre barn motsetter seg samvær med samværsforelderen.32 Høyesterett har 

uttalt at det må kreves at bostedsforelderen lojalt og aktivt medvirker til at samvær finner 

sted, jf. Rt. 1988 s. 708. 

 

Etter barneloven § 65 annet ledd kan samværsforelderen ilegges tvangsmulkt dersom 

samværet blir hindret. Som nevnt ovenfor er vilkåret at man har fått tvangsgrunnlag for sitt 

krav, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-1. Etter barneloven § 65 er vedtak av fylkesmannen 

eller departementet særlig tvangsgrunnlag. For at man skal ha krav på en samværsrett må 

det foreligge en dom, kjennelse, rettsforlik, eller samværsavtale som foreldrene har brakt 

inn for fylkesmannen for stadfestelse, jf. barneloven § 55.   

 

Dersom bostedsforelderen ikke betaler den ilagte tvangsmulkten, kan tingretten fastsette en 

stående mulkt som skal gjelde for hver gang samværsretten ikke blir respektert, jf. 

barneloven § 65 annet ledd. Det er ikke nødvendig å fastsette en mulkt for hvert samvær. 

Ordningen med stående tvangsmulkt er derfor et effektivt tvangsmiddel også for korte 

                                                 
31 Lucy Smith og Peter Lødrup: Barn og foreldre s. 161 
32 Lucy Smith og Peter Lødrup: Barn og foreldre s. 190 
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samvær. Tvangsmulkten tilfaller statskassen, og det er namsmannen som står for 

innkrevingen.33 

3.5.3 Overflytting av barnet til den andre forelderen  

Enda en sanksjonsmulighet som kan foreligge dersom bostedsforelderen hindrer samværet, 

er at samværsforelderen kan anlegge sak for domstolene og kreve omsorgen for barnet, jf. 

barneloven § 43 femte ledd. Høyesterett har vektlagt hensynet til best mulig kontakt med 

begge foreldrene sterkt, så en hindring av samværet kan straffe seg. Et eksempel fra 

rettspraksis er Rt. 1991 s. 1148. Bostedsforelderen hadde gjennom flere år hindret 

samværsforelderen i å ha kontakt med barnet. Samværsforelderen anla sak for å få overtatt 

den daglige omsorgen for barnet. Høyesterett kom til at barnet skulle overflyttes til far. 

Begrunnelsen for overflytting av barnet var primært på grunn av mors sabotasje av 

samværsretten.34 At barnet ble tvangsflyttet til samværsforelderen er alvorlig både for 

bostedsforelderen og for barnet. Denne saken viser hvor strengt Høyesterett bedømmer 

samværshindring, og det kommer klart fram at hensynet til at barn skal ha kontakt med 

begge foreldrene står sterkt. 

3.5.4 Diskusjon angående bidragsordningen  

Et tilbakevendende spørsmål på barnerettens område har vært om en skal la hindring av 

samværsretten få betydning for betalingen av bidraget. I 1988 ble problemstillingen vurdert 

av justiskomiteen, jf. Innst.O.nr.23 (1988-1989). Det ble diskutert om redusert bidrag eller 

tilbakehold av bidrag kunne brukes som et pressmiddel overfor en bostedsforelder som 

ikke respekterte samværsretten  Komiteen fant at dette ikke var noen god løsning, og pekte 

på at ordningen prinsipielt sett ville være betenkelig, idet bidraget skulle tilkomme barnet 

og dekke barnets behov. Det ble fremhevet at det ville være urimelig å straffe barnet ved å 

redusere barnets bidrag, fordi bostedsforelderen motsatte seg samvær. Departementet sa 

seg i høringsnotatet enig i disse synspunktene og fant ikke grunn til å vurdere redusert 

bidrag som tvangsmiddel nærmere.  

                                                 
33 Lucy Smith og Peter Lødrup: Barn og foreldre s. 187 
34 Lucy Smith og Peter Lødrup, Barn og foreldre s. 188 
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Samme problemstilling ble deretter tatt opp igjen i 1996. Diskusjonen gikk på om det 

skulle gis en mulig adgang til forenklet tvangsfullbyrdelse ved at bidragsfogden ble gitt 

myndighet til å treffe vedtak om tilbakeholdelse eller reduksjon av bidrag. Etter 

departementets syn var det imidlertid knyttet både prinsipielle og organisatoriske 

betenkeligheter med å innføre en slik adgang. Konklusjonen ble at departementet ikke ville 

gå inn for et slikt forslag.35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Innst.O.nr.100 (1996-1997) pkt. 8.2 
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4 Samværets omfang 

4.1 Legaldefinisjonen 

Foreldrene står fritt i å avtale omfanget av samværet, jf. barneloven § 43 første ledd annet 

punktum. Det foreligger kun en begrensning i at samværsavtalen til enhver tid må rette seg 

mot det som er best for barnet jf. barneloven § 48. Barneloven § 43 annet ledd tredje 

punktum innebærer en legaldefinisjon som definerer hva som legges i uttrykket ”vanlig 

samværsrett.” Legaldefinisjonen fungerer som en veiledende norm for hva som defineres 

som vanlig eller gjennomsnittlig samvær for barnet. ”Vanlig samværsrett” er definert som 

samvær annenhver helg, en ettermiddag i uka, 14 dager sommerferie og jul eller påske.  

 

Legaldefinisjonen fører til forenkling for foreldrene i og med at omfanget av samværet er 

nærmere definert i bestemmelsen, jf. barneloven § 44 annet ledd tredje punktum. På denne 

måten kan det hindre foreldrene å få ytterlige konflikter i forbindelse med samlivsbruddet. 

Ulempen er at man ikke får en samværsavtale som er individuelt tilpasset det enkelte barn.  

 

Barne- og familiedepartementet fremmet i 2004 forslag om å oppheve legaldefinisjonen. 

Dette medførte ulike reaksjoner hos høringsinstansene. Tilhengere av legaldefinisjonen 

hevdet at for barn som ikke har så mye samvær, vil legaldefinisjonen fungere som et 

fornuftig utgangspunkt. Lite samvær blir til mer samvær dersom man velger å bruke 

uttrykket ”vanlig samværsrett” fra bestemmelsen. I tillegg kan det ha en viss psykologisk 

betydning at legaldefinisjonen står i loven.36 Domstolene mente at man måtte beholde 

legaldefinisjonen av hensyn til den gruppe foreldre som hadde svært begrenset samvær 

fordi økt kontakt og litt samvær ville være et gode for barna. Man anså det svært 

bekymringsfullt dersom denne gruppen skulle få mindre samvær som følge av opphevelse 

av legaldefinisjonen.37 

 

                                                 
36 Trude Haugli, Samværsrett i barnevernssaker s. 134 
37 Ot.prp.nr.103 (2004-2005) s. 16 
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Siden motstanden mot opphevelse av legaldefinisjonen var så stor, valgte departementet å 

beholde legaldefinisjonen og i stedet legge til momenter i bestemmelsen som må 

vektlegges ved inngåelse av samværsavtaler. Momentene er: best mulig samlet 

foreldrekontakt, barnets alder, barnets tilknytning til nærmiljøet, barnets reisevei og andre 

hensyn, jf. barneloven § 43 annet ledd annet punktum. 

  

4.2 Kriterier i vurderingen av barnets beste 

Når man tar avgjørelser om barn skal avgjørelsen alltid rette seg mot det som er til beste for 

barnet. Dette kommer til uttrykk i barneloven § 48 og barnekonvensjonen artikkel 3. 

Barnets beste er et skjønnsmessig kriterium som må avgjøres ut fra en konkret 

helhetsvurdering i hver enkelt sak. Juridisk teori har kommet frem til at ”barnets beste 

vurderingen” inneholder to elementer. Først normativt; hva er best for barn generelt? Og 

empirisk; hva er best for det enkelte barn?38   

 

I 1998 ble det utarbeidet en rapport som het ”foreldreskap på tvers av hushold”. Rapporten 

ble utarbeidet av SSB og beskriver omfanget av samværet mellom samværsforeldre og 

barn. Viktige funn som kom fram av rapporten var først og fremst at gjennomsnittsamværet 

mellom samværsforelderen og barnet utgjorde 6,5 netter per måned. I tillegg til å finne 

gjennomsnittsamværet, fant man andre faktorer som spilte inn på omfanget av samværet, 

som for eksempel barnets alder. Her så man at samværsforelderen hadde mer samvær med 

små barn enn med eldre barn. I tillegg så man at foreldre som hadde inngått en skriftlig 

avtale om samværet hadde mer samvær enn foreldre som ikke hadde skriftlig avtale. Et 

annet funn var at dersom foreldrene hadde vært gift, hadde samværsforelderen mer samvær 

enn samboende foreldre. Det var også interessant å oppdage at foreldre med høy utdanning 

hadde mer samvær enn foreldre med lav utdanning. Man fant også ut at kort reisevei for 

samværsforelder og barn medførte mer omfattende samvær. Et annet oppsiktsvekkende 

funn var at samværsmødre tilbrakte mer tid med barna enn samværsfedre gjorde.39  

                                                 
38 Trude Haugli, Samværsrett i barnevernssaker s. 238 
39 Ot.prp.nr.103 (2004-2005) s. 11 
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4.2.1 Generelt om barnets beste i forhold til samvær 

Det fremkommer av barneloven § 48 at avgjørelser om samvær skal rette seg etter det som 

er best for barnet. I lovteksten står det uttrykkelig at avgjørelser om foreldreansvar, samvær 

og hvor barnet skal bo fast skal rette seg etter det som er best for barnet, men vurderinger 

om hva som er barnets beste er ikke lik når man tar stilling til foreldreansvar, hvor barnet 

skal bo fast og samvær. Det kan være til barnets beste å ha samvær med den forelderen 

barnet ikke skal bo fast med, men det er ikke sikkert det er til barnets beste å bo sammen 

med denne forelderen. Ordlyden i barneloven § 48 er generell når den sier at ”avgjørelser 

om samvær først og fremst skal rette seg etter det som er best for barnet.” Ifølge 

forarbeidene har man hentet følgende momenter fra Høyesterett som Høyesterett har lagt 

avgjørende vekt på ved behandling av saker om barnets beste og samværets omfang: best 

mulig samlet foreldrekontakt, barnets alder, reiseavstand mellom hjem og samværshjem, 

barnets tilknytning til foreldrene og andre hensyn. 40  

 

Et eksempel fra rettspraksis der Høyesterett har tatt stilling til vurdering av barnets beste i 

forhold til samvær er Rt. 2004 s. 47. Tvisten omhandlet omfanget av samværsretten med to 

tvillingsønner. Den ene gutten var funksjonshemmet og det var derfor avgjort at far skulle 

ha den daglige omsorgen for barna i sin spesialtilpassede bolig. Mor bodde 70 mil unna 

barna. Foreldrene klarte ikke å bli enige om omfanget av samværet og tvisten måtte løses 

av domstolen. Høyesterett kom til at samvær med mor hver tredje uke på hennes bopel ville 

være for belastende for barna. Høyesterett uttalte at det rettslige utgangspunkt i saken var at 

avgjørelsen først og fremst skulle rette seg etter det som var best for barnet. Det ble 

vektlagt at det ville innebære en helserisiko for det funksjonshemmede barnet å reise 10-12 

timer for helgesamvær, og Høyesterett kom derfor frem til at det beste for barnet ville være 

feriesamvær, som innebar mer sammenhengende opphold uten raske oppbrudd.   

4.2.2 Best mulig samlet foreldrekontakt 

Et hensyn som må vektlegges når man avtaler samværets omfang er best mulig samlet 

foreldrekontakt, jf. barneloven § 43 annet ledd annet punktum. Samværets omfang skal 
                                                 
40 Innst.O.nr.35 (2005-2006), vedlegg 24 
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avgjøres ut i fra det konkrete barnets behov, slik at en konkret vurdering av forholdene i 

den enkelte sak blir avgjørende. Forarbeidene uttrykker at når ordlyden bruker begrepet 

”best mulig samlet foreldrekontakt” vil ordlyden omfatte omfanget, uten å gi føringer for 

hvor mye samvær det skal være, samtidig som det sier noe om innholdet. Kontakten kan 

også innbefatte e-post, sms, telefon osv.41 Momentet best mulig samlet foreldrekontakt er 

mye vektlagt i rettspraksis, og da særlig i saker om hvor barnet skal bo fast. I forhold til 

samværsretten har man sett tilfeller fra rettspraksis at hvis den ene part direkte har 

motarbeidet barnets samvær med den annen, er dette et moment som kan gjøre at 

vedkommende anses som uskikket.42 

4.2.3 Barnets alder 

Et annet hensyn som må vektlegges når man avtaler samværets omfang er barnets alder, jf. 

barneloven § 43 annet ledd annet punktum. Av praktiske årsaker finner hyppige og korte 

samvær oftest sted når barnet er lite, og lange og mer omfattende samvær finner sted når 

barnet er eldre.  

 

Ifølge forarbeidene har samværsforeldre mer samvær med små barn enn med eldre barn.43 I 

normaltilfellene er det viktig for barn å ha kontakt med både mor og far, og dette gjelder 

uansett hvilken alder barnet er i. Det er klart at barn har ulike behov for samvær etter 

hvilken alder de er i. Barnas behov forandrer seg etter hvert som barna blir eldre, og derfor 

er det hensiktsmessig å forandre samværsordningen etter hvert som barna blir eldre. For 

små barn kan korte og hyppige samvær fungere bra, mens for eldre barn kan lengre samvær 

være mer praktisk.  

4.2.4 Reiseavstand mellom hjem og samværshjem 

Et neste hensyn som må vektlegges når man avtaler samværets omfang er å ta hensyn til 

reiseavstanden barnet har mellom hjem og samværshjem, jf. barneloven § 43 annet ledd 

                                                 
41 Ot. prp. nr. 103 (2004-2005) s. 14 
42 Lucy Smith og Peter Lødrup: Barn og foreldre, s. 146 
43 Ot.prp.nr.103 (2004-2005) s. 12 
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annet punktum. Foreldre og andre som avtaler samværets omfang må ta utgangspunkt i hva 

som vil være mest praktisk for barnet. Dersom barnet har lang reisevei, er det klart at det 

vil det være mer praktisk for barnet å ha lange samvær enn korte samvær. Ulempen for 

barnet og samværsforelderen i disse tilfellene, kan være at det kan gå litt lengre tid mellom 

hver gang samvær finner sted. Korte og hyppige samvær kan være mest praktisk når barnet 

bor nær samværsforelderen, for eksempel i de tilfellene barnet og samværsforelderen bor i 

samme by. 

 

Ifølge forarbeidene må samværet tilpasses barnets skolegang og lignende.44 Hvis barnet har 

lang reisevei vil det ikke være praktisk å ha ettermiddagssamvær. Når barnet er i 

skolepliktig alder er ikke lang reisevei og ettermiddagssamvær forenlig. Hensynet til 

barnets reisevei henger på denne måten nær sammen med hensynet til barnets alder.  

4.2.5 Barnets tilknytning til nærmiljøet og foreldrene 

Et annet hensyn som må vektlegges når man inngår samværsavtale, er å ta hensyn til 

barnets tilknytning til nærmiljøet, jf. barneloven § 43 annet ledd annet punktum. Det vil 

ikke være til barnets beste å bli tvunget til å flytte fra bomiljøet, dersom barnet har hele 

familien boende der samt mange nære venner. Dette hensynet henger nært sammen med 

alle ovennevnte hensyn, og må ses i sammenheng. I tillegg til å vurdere barnets tilknytning 

til nærmiljøet må man også vurdere barnets tilknytning til foreldrene. Dersom barnet ikke 

har så sterk tilknytning til samværsforelderen, vil det være vanskelig å se at det er til 

barnets beste å tvinge barnet til å ha samvær. Ifølge forarbeidene bør man i slike tilfeller 

ordne en opptrappingsplan mellom samværsforelderen og barnet.45 Barnet kan ha litt 

samvær i begynnelsen, og da kanskje dag- eller kveldssamvær. Dersom man etter hvert ser 

at barnet føler seg trygg på samværsforelderen, kan omfanget av samværet økes gradvis. 

                                                 
44 Ot.prp.nr.103 (2004-2005) s. 15 
45 Innst.O. nr. 35 (2005-2006) pkt. 2.1 
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4.2.6 Andre hensyn 

Ifølge barneloven § 43 annet ledd annet punktum skal også ”andre hensyn” tillegges vekt 

når man bestemmer omfanget av samværet. Hva som ligger i begrepet ”andre hensyn” er 

ikke nærmere definert, men ifølge forarbeidene kan ”andre hensyn” være tidligere utførelse 

av omsorgsoppgaver, tilknytning til nærmiljøet og foreldrene, foreldrenes karaktertrekk, og 

hensynet til trygghet og stabilitet.46  
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5 Underholdsplikten 

Etter barneloven § 66 har foreldrene plikt til etter evne og økonomiske midler, å sørge for 

barnets underhold når barnet selv ikke har økonomisk evne til det. Den av foreldrene som 

ikke bor fast sammen med barnet, skal betale faste pengetilskudd til barnets forsørgelse og 

utdanning, jf. barneloven § 67. Pengetilskuddene kalles barnebidrag. Foreldrene kan selv 

inngå avtale om størrelsen på barnebidraget. Det beste for partene, og ikke minst for barnet, 

er at foreldrene blir enige om barnebidraget i form av en skriftlig avtale. Det viser seg i 

praksis at mange foreldre ikke klarer å komme til enighet om en privat avtale om 

barnebidraget. Ved innføringen av nytt bidragsregelverk i 2003 var det overordnede målet 

at flere skulle inngå privat avtale om barnebidraget. Det viser seg at det er en økende 

tendens til inngåelse av private avtaler om barnebidraget. Dersom foreldrene ikke blir enige 

om en privat avtale om barnebidraget, kan de søke hjelp hos bidragsfogden, jf. barneloven 

§ 70 annet ledd.  

 

5.1 Nærmere om underholdsplikten 

Begge foreldrene har en gjensidig underholdsplikt overfor barnet, jf. barneloven § 66. Ved 

samlivsbrudd skal foreldrene i utgangspunktet bli enige om hvor mye som skal betales i 

barnebidrag. Barnebidraget skal gå til barnets forsørgelse og utdanning, jf. barneloven § 67.  

5.1.1 Fastsettelse av barnebidrag 

Med virkning fra oktober 2003 fikk vi en lovendring om reglene om fastsettelse av 

barnebidrag. Før lovendringen ble barnebidraget fastsatt prosentvis beregnet ut i fra 

bidragspliktiges brutto inntekt. Etter de nye reglene skal det fastsettes en 

underholdskostnad for hvert barn. Underholdskostnaden omfatter barnets 

forsørgelsesutgifter, og det som inngår i forsørgelsesutgiftene er forbruksutgifter, boutgifter 

og utgifter til barnetilsyn, jf. fastsettelsesforskriften § 3. Forsørgelsesutgiftene er av 

forenklingshensyn fastsatt i kostnadssjabloner, og settes i tre aldersgrupper: 0-5 år, 6-10 år 

og 11-18 år, som beregnes ut fra SIFO sitt standardbudsjett for forbruksutgifter, jf. 

fastsettelsesforskriften § 3. Underholdskostnadene stiger med barnets alder. Endringer i 

forbruksutgiftene finner sted 1. juli hvert år.  
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Bidragspliktiges og bidragsmottakers inntekt har betydning ved bidragsfastsettelsen. Ifølge 

forarbeidene tydeliggjør et slikt forholdsmessighetsprinsipp lovens ordlyd om at begge 

foreldrene skal bære forsørgelsesutgiftene etter evne, og understreker at underholdsplikten 

er et felles ansvar selv om foreldrene ikke bor sammen.47 Bidraget fastsettes ved at 

underholdskostnaden skal fordeles forholdsmessig mellom foreldrene etter deres inntekter. 

Forholdsmessighetsprinsippet innebærer at den av foreldrene som har best økonomi, skal 

dekke den største delen av forsørgelsesutgiftene. Ut i fra inntektenes forholdsmessighet 

skal bidragspliktige betale en andel beregnet i sjettedeler av underholdskostnaden. 

Andelene i sjettedeler er valgt ut fra en avveining av forenkling og fordeling.48 Når man har 

beregnet hvor stor andel i sjettedeler bidragspliktige skal betale av underholdskostnaden, 

skal det gis et fradrag for samvær. Samværsfradraget er av forenklingshensyn inndelt i 

samværsklasser.  

5.1.2 Nærmere om samværsklassene 

Bidraget skal reduseres for skriftlig avtalt eller offentlig fastsatt samvær, jf. barneloven § 

71 første ledd tredje punktum. Bestemmelsen gir ellers ingen anvisning for hvor mye 

bidraget skal reduseres, og hvordan samværet skal trekkes fra. Barne- og 

likestillingsdepartementet har utarbeidet en forskrift til barneloven § 71 som gir nærmere 

innhold til hvordan bidraget fastsettes (fastsettelsesforskriften). Fastsettelsesforskriften § 9 

angir hvordan samværsfradraget skal regnes ut.  

 

Samværsfradraget henger sammen med omfanget av samværet. For en forenkling både for 

partene og for det offentlige, har man delt samværsfradraget inn i fire samværsklasser. Jo 

høyere samværsklasse, jo mer i samværsfradrag. Samværsfradraget er fastsatt med 

utgangspunkt i forbruksutgiftene og skal dekke mat, klær, helseartikler, lek, fritid og 

transportutgifter. Dette er utgifter bidragspliktige får når han har samvær med barnet, og 

bidragsmottaker slipper slike utgifter når barnet har samvær med bidragspliktige. 

                                                 
47 Ot.prp.nr.43 (2000-2001) pkt. 5.4.1 
48 Ot.prp.nr.43 (2000-2001) pkt. 5.4.1 
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Samværsfradraget gis som et kronebeløp avhengig av hvilken klasse bidragspliktige 

kommer inn under, og alderen på barnet. Ifølge forarbeidene skulle inndelingen i 

samværsklasser gjøre det enklere og føre til mindre detaljdiskusjon, færre endringssaker og 

større fleksibilitet for partene.49  

 

For å finne ut hvilken samværsklasse man kommer inn under, må man telle antall netter 

barnet overnatter hos bidragspliktige. Deretter tar man utgangspunkt i hvor mange netter 

dette utgjør over en to års periode, og finner så gjennomsnitt av samværsnetter per måned. 

Dersom barnet har det barneloven betegner som ”vanlig samvær” jf. barneloven § 43 andre 

ledd siste punktum, så overnatter barnet annenhver helg fra fredag til søndag, jule-, påske- 

og sommerferie, og en ettermiddag i uken. Andre som har inngått en egen samværsavtale 

må telle antall netter i måneden barnet overnatter hos bidragspliktige, og i tillegg ta med 

antall netter i høst-, vinter-, sommer-, jule- og påskeferier. Når man har telt hvor mange 

netter dette utgjør totalt over en to års periode, finner man gjennomsnittlig samvær per 

måned. Samværsklasse 1 vil si at bidragspliktige har barnet på overnatting 2-3,99 netter i 

måneden, eventuelt 2-3 dager med samvær uten overnatting. Samværsklasse 2 vil si 

overnatting 4-8,99 netter i måneden. Samværsklasse 3 vil si overnatting 9-12,99 netter i 

måneden. Samværsklasse 4 vil si overnatting 13-14,99 netter i måneden. ”Vanlig samvær” 

som uttrykkes i barneloven § 43 andre ledd siste punktum vil gi samværsklasse 2.  

 

Det er utarbeidet en egen tabell for kronefradraget av samværet. Fra 1. juli 2006 er 

samværsfradraget på henholdsvis 180 kroner, 250 kroner og 340 kroner i samværsklasse 1, 

605 kroner, 825 kroner og 1.120 kroner i samværsklasse 2, 840 kroner, 1.155 kroner og 

1.560 kroner i samværsklasse 3 og 1.055 kroner, 1.450 kroner og 1.960 kroner i 

samværsklasse 4. Samværsfradraget blir høyere dersom bidragspliktige har mye samvær 

med barnet, og i tillegg blir samværsfradraget høyere når barnet blir eldre. Inndelingen i 

aldersgrupper for samværsfradraget følger inndelingen i aldersgrupper for 

                                                 
49 Ot.prp.nr.43(2000-2001) pkt. 7.4.1 
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underholdskostnaden, altså endringer når barnet er 0-5 år, 6-10 år og 11 år eller mer. 

Fradraget endres 1. juli hvert år.   

 

I og med at inndelingen i samværsklassene ikke er så konkretisert, innebærer det en enklere 

utregning for partene. Fordelen er at avvik i samværsomfang kan fanges opp i begge 

retninger uten at det vil medføre endring i samværsavtalen.50 Dersom partene har avtalt 

”vanlig samværsrett” og bidragspliktige kommer inn under samværsklasse 2, kan partene 

avtale en natt ekstra i måneden uten at det vil få betydning for samværsfradraget. På denne 

måten slipper man at partene må revurdere samværsavtalen så ofte.   

 

Under samværsklasse 1 hører også 2-3 dager med samvær. Ifølge NAV - kontorenes 

praksis skal døgnet inndeles i tre etter når på døgnet måltidene inntreffer.51 Måltidene er 

som er med i beregningen er frokost, lunsj og middag. Dersom den bidragspliktige har 

samvær med barnet gjennom alle måltidene, så vil han få godtgjort samvær for en dag. Det 

vil bare bli beregnet samvær dersom bidragspliktige har barnet hos seg ved alle måltidene, 

og det blir ikke telt samvær hvis barnet kun er på middag hos den bidragspliktige og ikke er 

til stede under de andre måltidene. Begrunnelsen for å beregne samvær også i disse 

tilfellene er for å inkludere de bidragspliktige som i en periode etter samlivsbruddet bor hos 

venner og ikke kan ha barnet på overnatting.52 Et annet eksempel på samvær som bare 

utføres på dagtid kan være samvær med spedbarn. Siden spedbarn er avhengige av mor i 

begynnelsen i forbindelse med amming, kan det være et godt alternativ å ha samvær på 

dagtid.    

5.1.3 Nærmere om samværsfradraget 

Samværsfradraget kom inn i barneloven med lovendringen i 2003, jf barneloven § 71 tredje 

punktum. Begrunnelsen for regelen om samværsfradraget var at bidragspliktige hadde 

utgifter til samvær med barnet, og det var bare rett og rimelig at han skulle få fradrag for 

                                                 
50 Ot.prp.nr.43 (2000-2001) pkt. 7.4.2.4 
51 Rikstrygdeverkets rundskriv til samværsfradraget  
52 Ot.prp.nr.43 (2000-2001) pkt. 7.4.2.4 
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utgifter til samvær. Fra bidragsmottakers synsvinkel sparte hun utgifter når barnet hadde 

samvær med bidragspliktige. Mange bidragspliktige hadde følt at det var urettferdig å 

betale et høyt bidrag i tillegg til å ha utgifter til barnet når samværet fant sted. I tillegg til at 

samværsfradraget skulle gjøre reglene mer rettferdig, var det også et poeng at et 

samværsfradrag ville være mer forpliktende for alle parter. Når bidragspliktige fikk fradrag 

for utgifter til samvær, så ble det viktig å følge opp samværsavtalen også.53 Bidragspliktige 

og barnet har en avtale om å tilbringe tid sammen, og dette kan føre til at bidragspliktige 

føler mer forpliktelse overfor barnet.  

 

Loven oppstiller ingen formkrav for samværsavtalen. Det er opp til barnas foreldre hvordan 

de vil at samværsavtalen skal være, og en muntlig samværsavtale er like forpliktende som 

en skriftlig, jf. barneloven § 71 første ledd tredje punktum. Av bevismessige hensyn bør det 

stilles krav om skriftlige samværsavtaler. Skriftlighet fører til at flere tenker nøye over 

samværsspørsmålet, det skaper klarhet for partene og bedre forutberegnelighet for 

partene.54   

 

En annen mulighet for å få samværsfradrag er dersom foreldrene søker bidragsfogden for 

fastsettelse av barnebidrag. Partene må krysse av på et skjema hvor mange netter i måneden 

den bidragspliktige har samvær med barnet. Dersom partene er enige om antall netter per 

måned, legger bidragsfogden til grunn partenes likelydende opplysninger og plasser 

samværsomfanget i riktig samværsklasse. Hvis en eller begge partene i ettertid bestrider 

bidragsfogdens fastsatte samværsklasse, må partene fremlegge en samværsavtale for at 

bidragspliktige skal få fradrag for samvær.  

 

For å redusere muligheten for avvik mellom fastsatt og avtalt samvær valgte departementet 

å dele inn i avtaler med og uten tvangskraft. 55    

                                                 
53 Ot.prp. nr. 43 (2001-2002) pkt. 7.4.1 
54 Ot.prp. nr. 43 (2001-2002) pkt. 7.4.2.1 
55 Ot.prp. nr. 43 (2001-2002) pkt. 7.4.1 
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5.1.4 Samværsavtaler med tvangskraft  

Samværsavtaler med tvangskraft har tvangsgrunnlag og kan tvangsfullbyrdes i form av at 

namsmannen kan ilegge tvangsmulkt, jf. barneloven § 65 annet ledd. Definisjon på 

samværsavtaler med tvangskraft er avtale om samvær som partene har brakt til 

fylkesmannen for stadfestelse, jf. barneloven § 55, hvis partene har brakt sak om samvær 

inn for retten og inngått rettsforlik, eller hvis omfanget av samværet er fastsatt i dom eller 

kjennelse.56  

5.1.5 Samværsavtaler uten tvangskraft 

Definisjon på samværsavtaler uten tvangskraft er samværsavtale som partene har inngått 

uten innblanding fra offentlig myndighet, eller dersom partene har brakt samværsavtalen 

inn for fylkesmannen for stadfestelse, og fylkesmannen har besluttet ikke å stadfeste 

avtalen fordi avtalen ikke er til barnets beste.57 Flertallet av partene inngår samværsavtaler 

uten innblanding av det offentlige, slik at det er en overvekt av samværsavtaler uten 

tvangskraft.  

 

5.2  Bevisbyrdereglene 

Sondringen mellom samværsavtaler med eller uten tvangskraft har betydning for 

bidragspliktiges bevisføring for at faktisk samvær finner sted. 

5.2.1 Innledning 

Ved uenighet om samværsavtalens gyldighet i forhold til bidragspliktiges samværsfradrag, 

må det skilles mellom samværsavtaler med tvangskraft og samværsavtaler uten tvangskraft, 

jf. fastsettelsesforskriften § 9 annet ledd. Grunnen til dette er at det varierer hvem av 

partene som må bevise at samvær utøves eller ikke utøves i henhold til samværsavtalen 

eller samværsavgjørelsen/rettsforliket. Dersom det er en samværsavtale uten tvangskraft 

som ligger til grunn for samværsfradraget, er det den bidragspliktige som har bevisbyrden, 

                                                 
56 Rikstrygdeverkets rundskriv kap. 8 og 9 forskriften § 9 
57 Rikstrygdeverkets rundskriv kap. 8 og 9 forskriften § 9 
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mens bidragsmottaker har bevisbyrden dersom det er en samværsavtale med tvangskraft 

som ligger til grunn for samværsfradraget, jf. fastsettelsesforskriften § 9 annet ledd.  

5.2.2 Bidragspliktiges bevisføring 

Dersom partene har inngått en skriftlig avtale uten tvangskraft er det bidragspliktige som 

har bevisbyrden for at faktisk samvær foreligger, jf. forskriften § 9 annet ledd første 

punktum. Hvis bidragsmottaker bestrider at samværsavtalen blir fulgt, må bidragspliktige 

klart bevise at han har samvær tilsvarende den samværsklassen som følger av 

samværsavtalen. Dersom bidragspliktige ikke klarer å bevise samvær tilsvarende 

samværsklassen, skal bidragsmottakers opplysninger legges til grunn.58 

 

Bevisvurderingen knytter seg til om det er utført faktisk samvær. Godkjente bevis vil da 

være matkvitteringer, flybilletter, bussbilletter, togbilletter og eventuelle andre utgifter 

bidragspliktige har hatt til barnets underhold under utøvelse av samværet. Bidragspliktige 

kan også få naboer eller andre vitner til å skrive under på at barnet har vært hos ham den 

aktuelle samværsperioden. Der hvor barnet og bidragspliktige bor på hver sin kant av 

landet, vil ikke bevisvurderingen være så komplisert. Dette er fordi barnet trenger et 

transportmiddel som krever en entydig billett. Billetter som er utstedt i barnets navn vil 

være klare bevis. Ifølge forskriften er det et klarhetskrav, det vil si at det må foreligge klare 

bevis. Bevismidlene vil være billetter, matkvitteringer og erklæring fra vitner. 

Matkvitteringer alene vil ikke være klart bevis. Erklæring fra vitner kan være 

oppkonstruerte, og kanskje i noen tilfeller være underskrevet under tvang. Billetter fra 

offentlige kommunikasjonsmidler som har barnets navn påskrevet vil derimot være klare 

bevis.59 Hvis bidragspliktige bringer/henter barnet i barnehagen, kan erklæring fra 

barnehagen være et klart bevis. Det er opp til det enkelte NAV - kontor å vurdere 

gyldigheten av bevisene.  

 

                                                 
58 Rikstrygdeverkets rundskriv kap. 8 og 9 forskriften § 9 
59 Rikstrygdeverkets rundskriv kap. 8 og 9 forskriften § 9 
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Det er klart at bidragspliktige i mange tilfeller står overfor en praktisk talt umulig oppgave 

å klart bevise at samvær har funnet sted. Dersom barnet bor i samme by som 

bidragspliktige, vil det ofte være vanskelig å få tak i billetter som klart kan bevise at det har 

vært utført samvær. Dette er fordi barnet kan ha månedskort som også brukes til daglig, 

enkeltbillett uten navn, eller flexikort. Bidragspliktige står da igjen med vitnebevis, 

matkvitteringer etc. som i prinsippet ikke er klare bevis.  

 

For å finne ut omfanget av bevisvurderingen tok jeg kontakt med et NAV - kontor i en 

bydel der de fleste innbyggerne er ressurssterke og har god økonomi. NAV – kontoret i den 

bydelen fastsetter ofte høye barnebidrag, og et samværsfradrag vil ha stor betydning for 

den enkeltes privatøkonomi. Derfor er det grunn til å anta at bidragspliktige ønsker å føre 

bevis for samvær dersom bidragsmottaker hevder at samværsavtalen ikke er gyldig. Det 

viste seg at NAV - kontoret kun hadde hatt en sak der bidragspliktige hadde prøvd å føre 

bevis for samvær med barnet. Bevisene som ble ført var togbilletter. NAV – kontoret fant 

at bevisene ikke var klare, og bidragspliktige fikk ikke fradrag for samværet. 

Bidragspliktige klaget på vedtaket og saken ble derfor avgjort av en høyere instans. 

Klageinstansen opprettholdt NAV – kontorets vedtak, og bidragspliktiges bevisføring ble 

ikke tatt til følge.  

 

Når togbilletter blir brukt som bevis og ikke tatt til følge, viser dette hvor vanskelig det er 

for bidragspliktige å nå frem i sin sak. Flere NAV - kontorer melder om samme inntrykk, 

nemlig at bidragspliktige opplever reglene som håpløse, lite håndfaste, og gir opp kampen 

om å føre bevis for samvær.    

5.2.3 Bidragsmottakers bevisføring 

Ved tvangskraftige samværsavtaler/rettforlik gis ikke samværsfradrag dersom 

bidragsmottaker klart beviser at avgjørelsen ikke kan legges til grunn, jf. forskriften § 9 

annet ledd annet punktum. Ifølge forarbeidene gjelder denne unntaksregelen de tilfeller der 

partene er enige om at samværsordningen ikke gjelder, eller bidragspliktige konsekvent og 

varig har unnlatt å følge opp samværet, som for eksempel tilfeller der bidragspliktige ikke 
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har latt høre fra seg.60 I tillegg må det være åpenbart at den tvangskraftige samværsavtalen 

ikke kan legges til grunn. Bidragsmottaker har bevisbyrden for at den tvangskraftige 

samværsavtalen ikke gjenspeiler de faktiske forholdene.  

 

5.3 Bakgrunnen for reglene om samværsfradraget 

Samværsfradraget ble innført ved ikrafttreden av nytt bidragsregelverk i 2003. For en 

utfyllende fremstilling av samværsfradraget kan det være interessant å se på hva som ble 

drøftet i forhold til fradrag for samvær.   

  

Ifølge departementet er høringsinstansene delte i synet på at samvær skal være med i 

beregningen av barnebidrag. Departementet gikk imidlertid inn for at samvær skal gå til 

fradrag ved beregningen av barnebidrag. Grunnen til dette var i stor grad for å videreføre 

tanken bak kostnadsmodellen som er at det er de antatte utgiftene ved å ha barn som skal 

fordeles mellom foreldrene. Når bidragspliktige har samvær med barnet medfører det at det 

er han som må dekke utgiftene til underhold av barnet under samværet. Bidragsmottaker 

sparer utgifter til underhold av barnet når barnet har samvær med bidragspliktige. 

Departementet kunne ikke se at det var holdepunkter for å si at samværsfradraget ville 

medføre en økonomisk motivering slik at samværsfradraget gikk på bekostning av 

samværet. Departementet mente at ved at samværsavtalen fikk en økonomisk side, ville det 

styrke holdbarheten av samværsavtalen. Dersom bidragspliktige ikke fikk fradrag for 

samvær, kunne det føre til at samarbeid om samværet ble forverret. Videre mente 

departementet at det ville bli lettere for de bidragspliktige med lav inntekt å få råd til å 

gjennomføre samvær.  

 

Av bevismessige hensyn skulle det stilles krav til at samværsavtalene skulle være skriftlige. 

Dette ville føre til at partene tenkte nøye gjennom hvordan samværsavtalen skulle se ut, og 

det ville i tillegg skape klarhet og forutberegnelighet. Å ta utgangspunkt i faktisk samvær 

kan føre til vanskelige vurderinger dersom en eller begge partene hevder at oppgitt samvær 
                                                 
60 Ot.prp.nr.43 (2000-2001) pkt. 7.4.2.1 
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ikke finner sted. Det er imidlertid ofte tilfelle at faktisk samvær kan fravike fra det avtalte. 

Departementet ville løse dette ved å inndele samværet i samværsklasser, noe som vil 

forhindre detaljdiskusjoner om samværet. Det ville også være fleksibelt og enkelt å gjøre 

små justeringer uten at det skulle ha noe å si på samværsklassen. Departementet mente at 

man kunne forhindre konflikter ved å informere både bidragsmottaker og bidragspliktige 

utførlig om de nye bidragsreglene. Dersom partene kan forstå kostnadsmodellen og 

opplever at den er rettferdig, vil også modell for samværsfradrag hindre konflikter.  

 

Departementet drøftet således hvordan man skal finne en løsning dersom faktisk samvær 

mer eller mindre avviker fra det avtalte. Det var oppe til diskusjon hvilke sanksjonsmidler 

som kunne anvendes. Det ble drøftet om det skulle gå an å bruke samværsavtalene som 

tvangsgrunnlag for ileggelse av tvangsbot dersom bidragsmottaker saboterte samværet, 

men dette forslaget ble forkastet. Det ble imidlertid bestemt at man skulle skille mellom 

samværsavtaler med og uten tvangskraft. Skriftlige avtaler uten tvangskraft skal ikke kunne 

legges til grunn dersom bidragsmottaker bestrider at avtalen blir fulgt. Bidragspliktige 

måtte så bevise at avtalen blir fulgt. I motsatt fall, med samværsavtaler med tvangskraft, 

måtte bidragsmottaker bevise at bidragspliktige ikke har opprettholdt avtaler.  

 

Videre ble det foreslått at hver samværsklasse skal få et fradrag som er beregnet etter en 

kostnadssjablon. Samværsklassene skulle deles inn fire, og inndeles etter 

gjennomsnittsberegning ved telling av antall overnattingsdøgn hos bidragspliktige. 

Klassene ble valgt slik at tersklene ikke ble for store, og de skulle gi stor fleksibilitet. 

Vanlig samvær etter barneloven § 43 annet ledd tredje punktum ville gi samværsklasse 2.61   

                                                 
61 Ot.prp. nr. 43 (2000-2001) 
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6 Ulike tilfeller av samværshindring 

6.1 Innledning 

Teori og praksis er ikke alltid helt ensbetydende. I min stilling som saksbehandler ved et 

NAV - kontor har jeg sett hvordan reglene om fradrag for samvær har slått ut i praksis. For 

å belyse dette vil jeg ta for meg de typiske tilfellene i forbindelse med fastsetting av 

barnebidrag, og problemene som oppstår i forbindelse med samværsfradraget. Det som 

kjennetegner de fleste saker som havner på NAV – kontorene er at samlivsbruddet er 

preget av konflikter. Grunnen til dette er at hovedregelen ved fastsetting av barnebidrag er 

at foreldrene skal forsøke å inngå en privat avtale om barnebidraget. Dersom foreldrene 

ikke klarer å komme til enighet om en privat avtale, kan de søke bidragsfogden om hjelp til 

fastsetting av barnebidraget. Foreldre som klarer å inngå en privat avtale om barnebidraget, 

vil som regel klare å samarbeide i prosessen videre. Et annet poeng er at private avtaler 

med privat innkreving ikke kommer til NAV – kontorene.  

 

For å forhindre flere konflikter i forbindelse med fastsetting av barnebidrag har lovgiver 

søkt å lage enkle regler som ikke krever detaljdiskusjon. Jeg vil i det følgende vise hvordan 

disse enkle reglene kan slå uheldig ut.  

 

6.2 Førstegangsfastsettelse av bidrag 

Dersom partene ikke blir enige om et privat oppgjør av bidraget, kan de be det offentlige 

om hjelp til fastsetting av bidraget. Ved førstegangsfastsettelse av bidrag må partene fylle 

ut skjema for å gi personlige opplysninger om seg selv, som for eksempel inntekt, 

skatteklasse, antall barn osv. Det er også en egen rubrikk for samvær, der partene må oppgi 

antall netter bidragspliktige har samvær med barnet. Hovedregelen er at når partene søker 

om fastsettelse av barnebidrag må de vedlegge en samværsavtale som vil gi 

samværsfradrag, jf. barneloven § 71. Dersom partene ikke har inngått samværsavtale, eller 

det ikke foreligger en samværsavtale med tvangskraft, kan NAV - kontoret gjøre unntak fra 

hovedregelen om å vedlegge samværsavtale, hvis partene oppgir likt antall netter med 

samvær i måneden på skjemaet, jf. rundskriv til fastsettelsesforskriften § 9. NAV - kontoret 
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kan legge partenes likelydende opplysninger om samvær til grunn ved bidragsfastsettelsen. 

Begrunnelsen for dette er at partene viser at de er enige om omfanget av samværet, og 

ytterlige spørsmål om omfang av samvær kan skape flere konflikter.  

 

Dersom bidragsmottaker oppgir for eksempel gjennomsnittlig 8 netter overnatting per 

måned, og bidragspliktige oppgir gjennomsnittlig 9 netter overnatting per måned, må 

saksbehandler tilskrive partene om ulike oppfatninger av samværsavtalen, jf. rundskriv til 

fastsettelsesforskriften § 9. Partene viser tydelig at de ikke er enige om omfanget av 

samværet. I disse tilfellene er det mest hensiktsmessig å få partene til å inngå en skriftlig 

samværsavtale som vedlegg til søknaden om fastsetting av barnebidrag. Dersom partene 

ikke inngår en skriftlig samværsavtale, bør partene bli enige om hvor mange antall netter i 

måneden bidragspliktige har samvær med barnet og opplyse om dette i skjemaet. Hvis 

partene verken legger ved ny samværsavtale, eller klarer å komme til enighet om antall 

netter barnet har samvær med bidragspliktige i måneden, må NAV - kontoret legge til 

grunn 0 netter med samvær, jf. rundskriv til fastsettelsesforskriften § 9.  

 

Virkningen av at partene ikke kommer med likelydende opplysninger om samværet, eller 

ikke leverer samværsavtale, har således stor økonomisk betydning både for bidragspliktige 

og bidragsmottaker. Bidragspliktige får ikke fradrag for faktisk samvær, noe som medfører 

at han får utgifter både under samværet og betaler et høyere barnebidrag enn han egentlig 

skal. Bidragsmottaker får bedre økonomi siden hun sparer utgifter når barnet har samvær 

med bidragspliktige, og får et høyere månedlig barnebidrag.  

 

6.3 Økonomisk vinning som motiv 

Det har vist seg at enkelte bidragsmottakere har oppdaget at de kan få bedre økonomi ved å 

hindre bidragspliktige i å få samværsfradrag. Partene gjennomgår et samlivsbrudd, og 

klarer ikke å komme til enighet om privat oppgjør av barnebidraget. Bidragsmottaker søker 

derfor NAV – kontoret om fastsettelse av barnebidraget. Undersøkelser har vist at i de 
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fleste tilfeller er det mor som får hovedomsorgen for barnet etter samlivsbrudd.62 Den som 

har hovedomsorgen betegnes som bostedsforelder. Ved mange samlivsbrudd kan 

bostedsforelderen oppleve å få forverret økonomi. Hovedårsaken til dette kan i mange 

tilfeller være at mor har vært hjemme med barna mens de er små, og far har gjort karriere. 

Samværsforelderen, i de fleste tilfeller far, beholder fremdeles sin karriere etter 

samlivsbruddet og har like god økonomi som han hadde før samlivsbruddet. 

Bostedsforelderen kan oppleve at det er vanskelig å forsørge familien med en inntekt. Hvis 

mor har vært hjemmeværende med små barn mens far har gjort karriere, kan hun ha 

vanskeligheter med å komme seg ut i arbeidslivet igjen. Bostedsforelderen kan føle seg 

bitter overfor samværsforelderen og kan befinne seg i en nærmest desperat situasjon.  

 

I slike tilfeller vil som regel bostedsforelderen gjøre alt for at hun og barnet skal få 

forbedret økonomi. Når det kommer til bidragsfastsettelsen kan fradrag for samvær gjøre 

utslaget. Hvis bostedsforelderen oppdager at samværsforelderen vil få samværsfradrag ved 

fastsettelse av barnebidraget, kan dette føre til at hun ikke inngår samværsavtale. På denne 

måten sikrer bostedsforelderen at familien får bedre økonomi. Som nevnt ovenfor er 

samværsfradraget høyt, og utgjør i mange tilfeller, særlig når barnet er eldre, mer enn tusen 

kroner. Tusen kroner kan være mye penger for en familie som lever på en inntekt. 

Bostedsforelderen er ikke i stand til å se at samværsfradraget gjenspeiler de faktiske 

utgiftene samværsforelderen har til barnet under samværet.  

 

Samværsforelderen beholder sin jobb og solide økonomi, mens bostedsforelderen får en 

betydelig forverret økonomisk situasjon. Bostedsforelderen oppdager at dersom hun ikke 

inngår samværsavtale, og ikke kommer med likelydende opplysninger som 

samværsforelderen, kan hun få høyere barnebidrag. En gunstig sidevirkning av dette er 

bedre økonomi for henne og barnet.  

 

                                                 
62 Sætre Aina Helen (2004): Undersøkelser om samvær og bidrag 2002. Dokumentasjons- og tabellrapport. 

Avdeling for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser. Statistisk sentralbyrå. 
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På grunn av økonomiske motiver fra bostedsforelderen vil barnet miste verdifullt samvær 

med samværsforelderen. Det ble tatt opp i forarbeidene om økonomiske motiver ville 

ødelegge for barnet, men departementet uttalte at dersom det offentlige brukte god tid på å 

forklare regelverket, så ville man unngå dette.    

 

6.4 Andre grunner til samværshindring 

6.4.1 Generelt om årsaker til samværshindring 

Ingen samlivsbrudd er like, og hvert tilfelle må derfor behandles individuelt. Det kan være 

mange ulike grunner til at samværet hindres. Det som defineres som samværshindring er 

når den ene parten hindrer den andre parten i å ha samvær med barnet, eller når den 

samværsberettigede unnlater å hente barnet når det er avtalt samvær.63 En av grunnene til 

samværshindring kan være reell frykt for vold eller kidnapping. Slik frykt er som oftest 

ubegrunnet, men i noen tilfeller kan parten ha gode grunner for å hindre samvær. Andre 

grunner kan ha med hevn og sjalusi og gjøre, for eksempel dersom bidragspliktige har fått 

seg ny samboer og bidragsmottaker ikke ønsker at barnet skal møte den nye samboeren.  

 

I enkelte tilfeller kan bostedsforelderen oppleve endringer i adferd hos barnet etter samvær. 

Noen melder om at barnet går med akkurat de samme klærne som det hadde på seg da det 

ble levert, barnet får ikke nok mat under samvær eller barnet mangler lekene sine. Dette er 

grunner som medfører at bostedsforelderen hindrer videre samvær av hensyn til barnets 

beste. For barnets skyld bør slike tilfeller undersøkes nærmere, og foreldre bør forsøke å 

finne ut hva som er problemet.   

6.4.2 Samværshindring i spedbarnsfasen 

Samværsretten inntrer umiddelbart etter at farskapet er erkjent. Det kan imidlertid oppstå 

problemer i spedbarnsfasen. En grunn til dette kan være at barnet er avhengig av mors melk 

og dette kan føre til at samværsforelderen ikke helt vet hvordan han skal håndtere 

                                                 
63 Lucy Smith og Peter Lødrup: Barn og foreldre s. 180 
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situasjonen. I enkelte tilfeller kan dette medføre at far ikke tør å ta initiativ til samvær. 

Psykologisk er spedbarnsfasen en svært viktig fase for at far skal bli kjent med barnet, og at 

barnet kjenner en trygghet i å tilbringe tid med far. Det er derfor viktig at mor tar initiativ 

til at far og barn skal bli kjent i denne fasen. En løsning kan være at mor, far og barn er 

sammen under samværet. En annen løsning kan være at far har samvær på dagtid ved at 

mor gir barnet mat og går ut en tur, og at far blir igjen i huset og passer barnet mens mor er 

ute.  

 

Det er mor som må legge alt til rette for at far får etablert samvær med barnet i 

spedbarnsfasen. Etter praksis på trygdekontor har jeg sett at særlige samarbeidsproblemer 

kan oppstå dersom far ikke vedkjenner seg farskapet med en gang, men ønsker en DNA 

test for å fastslå farskapet. Dette kan føre til konflikt fordi mor, som har oppgitt han som 

far, kan føle seg mistrodd dersom han ikke ønsker å erkjenne farskapet med en gang. På 

denne måten kommer samarbeidet om barnet skjevt ut med en gang. Mor kan føle at far 

ikke tror på henne og bli såret, og måten hun kan ta igjen på far er ved å nekte ham samvær 

med barnet. Dette medfører at far må gå den tunge veien om å anlegge sak for retten for å 

få samvær med barnet.  

 

I andre tilfeller kan fastsettelse av farskap ta så lang tid at barnet mister kontakt med far i 

spedbarnsalderen. I enkelte tilfeller kan fastsettelse av farskapet ta opptil et år. Dette kan 

medføre at barnet ikke etablerer et bånd til far i tidlig alder. Mor kan føle seg usikker på om 

far vil være en god far til barnet når han i første omgang ønsket DNA test for å fastslå 

farskapet. Det er ikke godt om mor føler utrygghet for barnet under utøvelsen av samværet.  

 

Ifølge psykologisk teori trenger spedbarn få og stabile personer rundt seg. Barna sover mye 

og må ha gode, faste rutiner for å kunne roe seg og utvikle seg på en tilfredsstillende måte. 

I denne alderen er nok det beste at den som skal ha samværsrett kommer hjem til personen 

som har den faste omsorgen. Et annet alternativ kan være at far kan ut og trille på barnet, 

og tilbringe samvær på denne måten. Skal det bygges opp samvær rundt barnet vil det være 

bedre med kortere, hyppige samvær enn med sjeldnere og lengre. Små barn har kort 
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hukommelse og omsorgspersonene bør derfor stadig ha kontakt med barnet for at det skal 

gjenkjenne voksenpersonen.64 

7 Nye endringer i barneloven  

Det er vedtatt endringer i barneloven som har betydning for samværsretten. Lovendringene 

angående samværets omfang trådte i kraft i april 2006, mens lovendringene angående 

styrking av meklingsordningen, og beskyttelse av barn mot vold og overgrep utøvet under 

samværet trer i kraft 1. januar 2007. Hensikten med lovendringene er å styrke barnets rett 

ytterligere. I tillegg uttrykkes det at det er et samfunnsansvar å sikre at hensynet til barnas 

interesser ivaretas på en god måte.65  

 

7.1 Samværets omfang 

I forhold til samværets omfang ble det fremmet forslag om å oppheve legaldefinisjonen av 

”vanlig samvær” i barneloven § 43 andre ledd tredje punktum. Forslaget skapte stor debatt 

hos høringsinstansene, og mange ytret meninger om opphevelse av legaldefinisjonen. 

Forslaget om opphevelse av legaldefinisjonen fikk imidlertid ikke den oppslutningen som 

departementet håpte på, og man endte derfor opp med en mellomløsning som går ut på å 

beholde legaldefinisjonen, men i tillegg ta inn i loven en del momenter som må vektlegges 

når man tar stilling til samværets omfang.66  

 

Mellomløsningen går ut på at man beholder legaldefinisjonen av ”vanlig samværsrett” i 

barneloven § 43 annet ledd tredje punktum, men annet ledd utvides med momenter som må 

vektlegges når foreldrene eller andre avtaler omfanget av samværet. Momentene er det man 

kaller domstolsskapt rett, og er utviklet når Høyesterett har avgjort saker og tatt stilling til 
                                                 
64 Inger Lise Styve: Samlivsbrudd s. 59 
65 Ot.prp.nr.103 (2004-2005) s. 5 
66 Innst.O.nr. 35 (2005-2006) pkt. 2.1 
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hva som er det individuelle barnets beste. Alle som tar avgjørelser om samværets omfang 

må vektlegge hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt, barnets alder, barnets reisevei, 

barnets tilknytning til nærmiljøet og andre hensyn, jf. barneloven § 43 annet ledd annet 

punktum.67  

 

Ved at hensynene er tatt med i bestemmelsen vil det signalisere at det er individuelle 

hensyn som skal være avgjørende når samvær skal avtales.68  Hensikten er å styrke den 

individuelle tilpasningen. I bestemmelsen kommer de ulike hensyn som må vektlegges før 

legaldefinisjonen, noe som betyr at individuelle hensyn om samværsomfanget må legges til 

grunn først.  

 

7.2 Beskyttelse av barnet mot vold utøvet under samværet 

En lovendring som trer i kraft 1. januar 2007 skal beskytte barn som blir utsatt for foreldre 

som har problemer med rus, vold og psykiatri. Lovendringen går ut på at dersom 

domstolene finner at samvær ikke er til barnets beste fordi den ene forelderen utøver vold, 

så skal samvær ikke finne sted.69 Volden kan være både av psykisk og fysisk art. Hensikten 

med lovendringen er at barn som vokser opp i hjem der en forelder er voldelig skal 

beskyttes. Det presiseres imidlertid i forarbeidene at samværsretten skal stå sterkt, og at det 

skal sterke grunner til for å nekte samvær. Det foreligger en presumsjon for at barnet skal 

ha kontakt med sine biologiske foreldre. For å hindre at bostedsforelderen kommer med 

falske beskyldninger om vold for å hindre samvær, vil lovgiver særlig fremheve at falske 

beskyldninger for retten vil medføre straffansvar. Dersom en part har vanskeliggjort og 

vært skeptisk til samvær på bakgrunn av en reell frykt for overgrep, mener departementet at 

dette tilsier at skepsisen ikke skal slå negativt ut for denne part. Det må tas hensyn til at 

foreldrerollen også innebærer en oppgave i å beskytte barn mot overgrep.  

                                                 
67 Innst.O.nr. 35 (2005-2006) pkt. 2.1 
68 Innst.O.nr. 35 (2005-2006) pkt. 2.3 
69 Ot.prp. nr. 103 (2004-2005) s. 7  
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Departementet vil i denne omgang ikke gå inn for en bundet bevisregel om hvilken 

sannsynlighetsgrad som må foreligge. Sannsynlighetsgrad må vurderes ut fra konkrete 

omstendigheter. Hensikten med å presisere dette i lovteksten er å sikre at alvoret i 

skadevirkningene barnet kan bli påført gis tilstrekkelig oppmerksomhet både av domstoler, 

advokater og sakkyndige.70  

 

Dersom en forelder flytter på krisesenter og må bo på sperret adresse etterpå pga. trusler fra 

tidligere mann/samboer, skal ikke barnet bli tvunget til å ha samvær med den forelderen 

barnet har vært vitne til har truet eller vært voldelig mot den andre forelderen. Krav om 

avgjørelser av slik art kan reises for Oslo tingrett slik at den sperrede adressen ikke blir 

avslørt.71 Det foreligger altså en reell valgmulighet om å velge verneting, jf. barneloven § 

57. 

 

Enda en lovendring som trer i kraft 1. januar 2006 er at ved dom om samvær under tilsyn 

har det offentlige plikt til å oppnevne tilsynsperson. Samvær under tilsyn innebærer at en 

annen person er til stede når barnet og samværsforelderen utøver samværet. Et vilkår om 

tilsyn under samvær vil innebære en inngripen i samværsretten, men for barnet vil det være 

bedre at samvær blir utøvet med tilsyn enn å avskjære samvær totalt. 

 

7.3 Andre lovendringer  

Det er et overordnet mål om å styrke foreldrerollen, og da særlig fedrenes rolle som 

omsorgspersoner både under og etter samlivet.72 På denne måten er det viktig at 

foreldreskapet ikke avvikles ved samlivsbrudd. Fra 1. januar 2007 endres barneloven slik at 

vi får styrking av meklingsordningen, obligatorisk mekling for samboere med felles barn 

og plikt for det offentlige til å oppnevne tilsynsperson ved dom om samvær under tilsyn.  

 

                                                 
70 Ot.prp.nr.103 (2004-2005) s. 30 
71 Ot.prp. nr. 103 (2004-2005) s. 37 
72 Ot.prp.nr.103 (2004-2005) s. 11 



 53

Styrking av meklingsordningen innebærer at mekling hos Familievernkontoret kan utvides 

fra en til fire timer, jf. barneloven § 54. Meklingens innhold fremgår av barneloven § 52, 

og målet er at foreldrene blir enige om samværets omfang. Det er også nytt at kravet om 

mekling både gjelder for gifte og samboende foreldre. Gifte foreldre må fremlegge 

separasjonsbevilling ved mekling. Virkningen man skal bruke for å få samboende foreldre 

til mekling er at ved søknad om utvidet barnetrygd må det fremlegges meklingsattest. På 

denne måten gis bostedsforelderen incentiv til å gå til mekling etter samlivsbrudd, fordi 

man vet av erfaring at de fleste søker om utvidet barnetrygd etter samlivsbrudd. Foreldre 

som ikke blir enige i løpet av meklingen skal oppfordres av mekleren til å fortsette med 

mekling i inntil tre nye timer. Når partene har meklet i fire timer totalt, skal mekler foreta 

en skjønnsmessig vurdering av muligheten for at partene skal komme fram til en løsning 

dersom de får tilbud om ytterligere tre timer med mekling. Det er ingen automatikk i 

tildelingen av de siste tre timene, men det forutsetter en avgjørelse av mekler.  

 

Denne styrkingen medfører bedre ressursutnyttelse ved at man kan forhindre at saker om 

samværsretten blir anlagt for domstolen. Dersom sak likevel blir anlagt for domstolen, har 

partene muligheter for mekling i form av rettsmekling.  

 

Meklingsordningen tvinger foreldrene til å tenke over hvordan samarbeidet om barna skal 

fungere etter et samlivsbrudd. Det er derfor gode grunner for å si at hvordan 

foreldresamarbeidet fungerer etter bruddet, er av mye større betydning enn hvilke omsorgs- 

og samværsløsninger som velges. Hvis foreldrene blir enige om samværets omfang ved 

første konsultasjon hos en mekler, kan det bety at det er lettere å bli enige når 

samværsavtalen skal revurderes.  
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8 Løsninger og vurderinger  

8.1 Oppfatninger av regelen om fradrag for samvær 

Juridiske forfattere har kommet med synspunkter på regelen om fradrag for samvær. Her er 

en oversikt over hvilke oppfatninger to ulike juridiske forfattere har om temaet. 

8.1.1 Gudrun Holgersen73 

Regelen om samværsfradrag kom i 2003. Gudrun Holgersen har vurdert de nye 

bidragsreglene og hvordan de vil virke i praksis. I ”Tidsskrift for familierett, arverett og 

barnevernrettslige spørsmål (FAB) 2004 nr. 1 s. 6” tar hun opp betydningen av fradrag for 

samvær.74 Hun mener klart at regelen om fradrag for samvær kan skape konflikter og 

uttaler: ”Hovedgrunnen til at det er konfliktskapende er at partene har motstridende 

økonomiske interesser. Bestemmelsene er formelt sett ganske tekniske, slik at det er enkelt å 

foreta den konkrete beregningen. Det er ikke alltid det foreligger noen skriftlig avtale om 

samværets omfang, og det kan fremsettes motstridende opplysninger om hvor stor omfang 

samværet faktisk har. Den som ønsker å få fastsatt samvær, uten at den andre er villig til å 

medvirke til å få i stand en avtale, må gå frem etter de formelle reglene i barneloven 

kapittel 6, noe som vil kunne ta en viss tid og medføre bry og omkostninger. Videre blir ikke 

alltid samvær faktisk utøvet i samsvar med en eventuell skriftlig avtale eller offentlig 

fastsettelse.” 

 

Gudrun Holgersen mener at motstridende økonomiske interesser fra bidragsmottaker og 

bidragspliktige kan føre til at partene har vanskeligheter med å inngå en samværsavtale. 

Som jeg har nevnt i kapittel 6 viser det seg, som forutsatt av Gudrun Holgersen, at 

økonomiske konflikter gjør det vanskelig å inngå samværsavtale. Bidragsmottaker mener at 

samværsfradraget ikke gjenspeiler hva bidragspliktige bidrar med økonomisk under 

samværet. Bidragspliktiges oppfatning derimot er at det månedlige barnebidraget er høyt 

nok, slik at han ikke vil bidra økonomisk under samværet. Dette medfører at 
                                                 
73 Professor ved det juridiske fakultet i Bergen 
74 Et rettferdig barnebidrag, FAB 2004, Gyldendal Akademiske 
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bidragsmottaker og bidragspliktige får motstridende økonomiske interesser. For å få 

partene mer samkjørte kan en løsning være at lovgiver retter mer fokus på at 

samværsfradraget fører til færre utgifter for bidragsmottaker siden barnet er hos 

bidragspliktige under samværet. Konsekvensen er at bidragspliktige skal bidra økonomisk 

med å kjøpe inn mat og diverse andre forbruksutgifter under samværet.  

Jeg har inntrykk av at en del bidragspliktige mener at så lenge det månedlige bidraget blir 

betalt, så har han dekket sin andel av barnets underhold. Det kan være at dette henger litt 

igjen fra den gamle ordningen der bidragspliktige ikke fikk fradrag for samvær, og at dette 

vil endre seg over tid. For å endre denne oppfatningen er det viktig at lovgiver poengterer 

begrunnelsen for samværsfradraget. I diskusjoner om samværsfradrag har det vært fokus på 

at bidragsmottaker mister en del av det månedlige bidraget, men ikke hvorfor 

bidragsmottaker mister en del av det månedlige bidraget. Hvis begrunnelsen for regelen 

kommer klarere frem, vil det være lettere å forsvare regelen.  

8.1.2 Trude Haugli75 

Trude Haugli, har skrevet en artikkel som heter ”Familiebilder – familiemønstre i 

endring.76 Hun uttaler følgende om regelen om samværsfradrag: ”Og retten til samvær, som 

ved vedtakelsen av barneloven i 1981 ble presentert som en barnerettighet, er i stor grad 

blitt en farsrettighet, som står sterkt, og som er styrket ytterligere med en rett til 

samværsfradrag i bidraget siden 1. oktober 2003. Lovgiver ser ut til å være mindre opptatt 

av fars plikter, av plikten til å utøve ansvar, ta omsorg og utøve samvær. Og lovgiver og 

rettspraksis synes lite opptatt av at det skal være sammenheng mellom hva man tar av 

ansvar og omsorg for barnet under samlivet, og hvilke rettigheter man skal ha i ettertid.  

 

Jeg er stort sett enig i denne fremstillingen, og da særlig at lovgiver ser ut til å være mindre 

opptatt av fars plikter under samværet. Det bør komme klarere frem i bestemmelsen hvilke 

plikter som følger med utøvelsen av samværet. I tillegg må det rettes fokus på kvaliteten 

under samværet. Bidragspliktige må bidra i større grad enn før når det gjelder økonomi og 
                                                 
75 Professor ved det juridiske fakultet i Tromsø 
76 Artikkel: Til barnets beste. Familiebilder – familiemønstre i endring, Universitetsforlaget, 2004 
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utøvelse av omsorg under samværet. Utøvelse av omsorg under samværet innebærer så 

mye mer enn bare å kjøpe ting til barnet. Hva med å finne på ting med barnet, ta det med på 

turer osv. Det bør rettes mer fokus på hvordan barnet har det under samværet og hva 

bidragspliktige må bidra med for barnets beste under samværet. En løsning for å rette mer 

fokus på kvaliteten på samværet kan være at man tar med i bestemmelsen hvilke plikter 

samværsforelderen har overfor barnet under utøvelsen av samværet. Det stilles krav til at 

bidragspliktige har samværsrett, men hva med å stille krav til barnets samværsrett?  

 

Trude Haugli77 har skrevet en artikkel som heter ”Det mangfoldige barnets beste”,78 Hun 

sier at: ”Man ser i saker etter barneloven sjelden eller aldri at domstolen vurderer hvilke 

formål samværet skal ivareta, om det har vært et godt forhold mellom barnet og den barnet 

skal ha samvær med, om erfaringene med samværet er positive, barnets sårbarhet for 

veksling mellom foreldrene osv. Når samme spørsmål skal vurderes med hjemmel i 

barnevernloven, er imidlertid vurderinger av denne art framtredende.”  

 

Her uttrykker hun at vi må få enda mer fokus på kvaliteten på samværet, og dette er jeg 

enig i. Barnevernloven § 4-19 første ledd sier at barn og foreldre har rett til samvær med 

hverandre dersom ikke annet er bestemt. Kvaliteten på samværet blir mer vektlagt i saker 

om samværsrett etter barnevernloven. Begrunnelsen for dette er fordi barnet ofte er utsatt 

for omsorgssvikt og da må myndighetene vurdere om foreldrene er skikket som 

omsorgspersoner, og det må tas særlig stilling til hva foreldrene kan tilby barnet under 

samværet. I mange saker etter barnevernloven der foreldrene mister omsorgen for barnet, er 

det rus og psykiske problemer som er årsaken. Derfor er det viktig å vektlegge foreldrenes 

omsorgsevner når spørsmål om samvær kommer opp, slik at man forhindrer at barnet blir 

utsatt for omsorgssvikt.  

 

                                                 
77 Professor ved det juridiske fakultet i Tromsø 
78 Artikkel: Det mangfoldige barnets beste, Festskrift til Peter Lødrup, 2002, Gyldendal Akademiske 
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8.2 Forslag til løsninger 

8.2.1 Avvikling av samværsfradraget 

Et forslag er å avvikle samværsfradraget. Etter ikrafttredelse for tre år siden har vi sett 

tydelige eksempler på at samværsfradraget fører til økonomisk motiverte konflikter mellom 

foreldrene. Dersom samværsfradraget bortfaller vil vi unngå økonomisk motiverte 

konflikter om barnet.  

 

8.2.2 Endre bevisbyrdereglene 

Et annet forslag er å endre bevisbyrdereglene slik at det skal mindre til for at 

bidragspliktige får fradrag for samvær selv om det ikke foreligger skriftlig samværsavtale 

mellom partene. Bidragsfogden bør søke å få partene til å inngå skriftlig samværsavtale, 

men dersom ikke dette går bør en muntlig samværsavtale godtas. En måte å forenkle 

bevisbyrdereglene er at bidragsfogden, ved uenighet mellom partene, kan legge til grunn 

laveste antall netter i samvær som blir opplyst. På denne måten vil bidragspliktige bli 

godtgjort for tid han bruker på samvær med barnet. I tillegg bør samvær kunne oppgis 

muntlig til bidragsfogden. Det viser seg at parter som ikke klarer å komme til enighet om 

privat oppgjør av bidraget også har problemer med å inngå skriftlig samværsavtale. Den 

beste løsning for disse kan være å godta muntlige avtaler.  

8.2.3 Alle fremmeklede samværsavtaler gis tvangskraft 

En tredje løsning kan være å gi alle samværsavtaler som er kommet i stand etter mekling 

ved familievernkontor tvangskraft. Fordelen med å gi alle fremmeklede samværsavtaler 

tvangskraft ville være at det forelå umiddelbare sanksjonsmuligheter for 

samværsforelderen. Namsmannen kunne ilagt tvangsmulkt dersom samværsavtalen ikke 

ble overholdt. I tillegg ville dette vært en form for ”ris bak speilet” for bostedsforelderen og 

det ville på denne måten hatt en psykologisk effekt. For barnets del ville det være mer 

forpliktende hvis alle fremmeklede samværsavtaler var tvangskraftige og barnets 

prinsipperklæring om rett til samvær ville på denne måten blitt en realitet. 
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Det er for øvrig en del betenkeligheter med å gi alle fremmeklede samværsavtaler 

tvangskraft. For det første er det uheldig å tvinge et barn til å ha samvær dersom det 

foreligger grunner som kan tilsi at samvær kan være farlig for barnet. Legitime grunner for 

å holde barnet borte fra samværsforelderen kan være personlige forhold hos 

samværsforelderen, barnet er sterkt motvillig til samvær, fare for at samværsforelderen vil 

bortføre barnet eller mistanke om seksuelle overgrep. Dersom samvær med barnet ble 

gjennomtvunget før man fikk avdekket om ovennevnte grunner stemte, kunne det være en 

risiko for at barnet ble enda mer skadelidende. Ved samværsavtaler uten tvangskraft kunne 

bostedsforelderen holdt barnet borte fra samvær inntil det ble undersøkt om mistanken 

stemte. Høyesterett har uttalt at utgangspunktet er at negative reaksjoner hos den barnet bor 

fast hos ikke skal begrense samværsretten. I Rt. 1976 s. 1497 gjaldt saken omfanget av 

samværsretten mellom far og barnet. Mor var engstelig for at fars adferd ville være uheldig 

for barnet, og ønsket ikke at far skulle ha samvær med barnet. Høyesterett konkluderte med 

at fars adferd når saken kom for Høyesterett var vesentlig endret, og at det ikke var noe i 

veien for at barnet hadde samvær med far. Videre uttalte Høyesterett at dersom enhver 

motvilje mot samvær ble tatt til følge, ville lovens normalordning bli uthulet. I tillegg er 

samværsavtaler ofte gjenstand for revurderinger og det ville krevd betydelige ressurser hvis 

partene skulle oppsøkt Familievernkontorene hver gang samværsavtalen skulle tas opp til 

revurdering.   

8.2.4 Samværsplikt 

En fjerde løsning kan være å innføre samværsplikt. Departementet har uttalt at et mål er å 

styrke foreldrerollen og ved innføring av samværsplikt ville foreldrerollen blitt betydelig 

styrket. Samværsforelderen ville hatt en ubetinget rett til samvær med barnet etter 

samlivsbrudd. Dette er også i tråd med barnekonvensjonen artikkel 9 nr. 3 som sier at 

barnet har rett til å opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge 

foreldrene regelmessig og unntaket er kun dersom dette ikke er til barnets beste. Barnet er 

en uskyldig part i foreldrenes konflikt og barnekonvensjonen uttrykker, etter min mening, 

at barnets rett til samvær går foran foreldrenes ønske om samvær.      
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Det er for øvrig enkelte betenkeligheter med å gjennomtvinge samvær. Derfor burde det 

ved innføring av samværsplikt blitt lagt større vekt på hensynet til barnets ønsker, og 

barnets meninger og tanker om samværet burde vektlegges sterkt.  

8.2.5 Kvaliteten på samværet 

I tillegg til ovennevnte forslag til løsninger, bør rettes sterkere fokus på kvaliteten på 

samværet, og da særlig det tilfelle at bidragspliktige får fradrag for samvær fordi han skal 

bidra under samværet, både økonomisk og omsorgsmessig. Mange bidragsmottakere 

forteller til bidragsfogden at de opplever at barnet går i samme klær når de kommer fra 

samvær, barnet har ikke fått i seg nok mat under samværet, barnet får ikke lommepenger på 

ferieturer, og barnet får ikke leker og nødvendige klær. Bidragsmottakere opplyser at 

hovedårsaken til dette er at bidragspliktige mener at slike ting skal dekkes av 

barnebidraget. Det bør derfor rettes mer fokus på hvordan barnet har det under samværet, 

og hva bidragspliktige skal bidra med for barnets beste under samværet. For å løse dette 

kan det være hensiktsmessig å tilføye i bestemmelsen hvilke plikter samværsforelderen har 

overfor barnet under utøvelsen av samværet. Lovendringen fra april 2006 om samværets 

omfang, og forslaget om å oppheve legaldefinisjonen, tyder på at myndighetene mener at 

det er viktig å legge mer vekt på kvaliteten på samværet.  

 

Myndighetene må derimot være forsiktige med å blande seg for mye inn i folks privatliv. 

Når hovedregelen er at foreldrene skal inngå privat avtale om barnebidraget og samværets 

omfang, så må vi ha tiltro til at foreldrene også legger vekt på hvordan samværet skal 

utføres slik at det er til barnets beste.  

 

I forhold til lovendringen i barneloven som trer i kraft fra 1. januar 2007, som sier at barn 

skal slippe å ha samvær med den voldelige, har lovgiver indirekte satt fokus på kvaliteten 

under samværet. Lovgiver går med dette i retning av å gjøre samværsretten til en 

barnerettighet, og ikke en foreldrerettighet, som det for det meste har vært til nå. For barnet 

sin del blir fokus mer rettet mot barnets rett til å stille krav til kvaliteten på samværet, noe 

som er ubetinget positivt.   
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9 Avslutning 

Oppgaven har vært rettet mot sammenhengen mellom samvær og bidrag, og da særlig om 

innføringen av samværsfradraget. Det har vært nødvendig å ta med litt historikk for å vise 

utviklingen av samværsretten generelt. For å vise ytterligere utviklingslinjer valgte jeg å se 

på relevante Høyesterettsdommer og trekke slutninger angående hvordan Høyesterett 

vektlegger samværsretten. Det er interessant å se at momenter Høyesterett har vektlagt i 

vurderingen av samværets omfang nå er blitt lovfestet, og disse momentene har jeg utdypet 

i vurderingen av barnets beste. Hensynet til at barn skal ha kontakt med begge foreldrene 

blir vektlagt sterkt av Høyesterett og derfor er det betenkelig at lovgiver går inn for 

samværsfradraget, som ofte danner økonomiske konflikter, og kan føre til at barnet mister 

kontakt med samværsforelderen.  

 

Det er for øvrig interessant å se hvordan synet på samværsfradrag har endret seg. På slutten 

av 1980 tallet ble det diskutert om man skulle la sabotasje av samværet ha betydning for 

betaling av bidraget. Noen år senere ble det diskutert om det skulle være mulig å 

tvangsfullbyrde den private avtalen ved at bidragsfogden ble gitt myndighet til 

tilbakeholdelse eller reduksjon av bidrag ved samværshindring, jf. Inst. O. nr. 100 (1996-

1997). Det ville innebære at bidragsmottaker fikk mindre i bidrag hvis hun ikke sørget for 

at barnet fikk samvær. Departementet kom frem til at det var prinsipielle og organisatoriske 

betenkeligheter knyttet til en ordning med tilbakeholdelse eller reduksjon av bidrag, og 

derfor ble dette forslaget forkastet. Man kom derimot frem til at meklede avtaler skulle 

kunne tvangsgjennomføres ved at foreldrene kunne bringe samværsavtalen inn for 

fylkesmannen for stadfestelse, jf. barneloven § 55.  

 

I 2003 ble det dessuten vedtatt at bidragspliktige skulle få reduksjon i barnebidraget for 

avtalt samvær. Dermed gikk det ikke lang tid før oppfatningen om prinsipielle 

betenkeligheter med å innføre samværsfradraget endret seg. Ulike interessegrupper hadde, 

før samværsfradraget ble innført, uttrykt misnøye med at bidragspliktige ikke fikk fradrag 

for det han bidro med økonomisk under samværet. Ifølge forarbeidene hadde 

interessegruppene uttrykt at det i realiteten var bidragspliktige som betalte for barnet under 



 61

samværet, og burde derfor få fradrag i barnebidraget. Barnebidraget burde samsvare med 

den økonomiske virkelighet, og understreke viktigheten av samværet for barnet, jf. Inst. O. 

nr. 127 (2000-2001). Samværsfradraget skulle markere bidragspliktige som en 

omsorgsperson. Departementet uttrykte at samværsfradraget kunne øke konfliktnivået 

mellom partene, men uttrykker ikke noe mer om grunner til dette.  

 

Jeg har inntrykk av at de fleste foreldre klarer å samarbeide om samværet etter et 

samlivsbrudd. De problemstillingene jeg har gjennomgått i min oppgave berører barn av 

foreldre som ikke klarer å få til et samarbeid om samværet etter samlivsbrudd. Hvordan 

skal regelverket utformes for at disse barna kan få det bedre? Innføringen av 

samværsfradraget har for enkelte barn medført at kontakten med samværsforelderen har 

blitt forverret. Barn blir brukt i en konflikt som til dels er økonomisk motivert. Jeg har i 

oppgaven satt fokus på hvordan regelverket bør endres for at disse barna kan få det bedre. 

Lovendringene som nettopp har trådt i kraft/trer i kraft mener jeg er svært positive, og det 

vil bli interessant å følge utviklingen etter ikrafttredelse. Jeg har kommet med synspunkter 

til løsninger for at barn skal få det enda bedre under samværet, og da blant annet ved å rette 

fokus på sammenhengen mellom samvær, bidrag og kvaliteten på samværet.   
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