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Høring - Forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt
foreldreskap
Kirkerådet takker for invitasjon til deltakelse i høringen om forslag til endringer i
barneloven for å fremme likestilt foreldreskap.
Dette er et saksområde hvor Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF) representerer en del
av Den norske kirkes spisskompetanse på området. Kirkerådet vil understreke og gjøre
til sitt de generelle kommentarene SKF gir i sitt høringssvar:
Kirkerådet mener at familien er en viktig arena for omsorg og verdiformidling, og
ønsker at dette kommer tydeligere fram i premissene. Kirkerådet støtter at det er barnets
beste som skal ha hovedvekt. Det vil ofte være delte meninger om hva som er til barnets
beste, og om hvordan dette skal konkretiseres i ulike situasjoner. Barns alder må komme
med i vurderingen, likeså det som finnes av forskning om alder og for eksempel delt
bosted.
Kirkerådet ser positivt på at gjeldende barnelov er kjønnsnøytral. I praksis er det likevel
fortsatt flere barn som bor mest hos mor etter brudd. Kirkerådet vil påpeke at dette ikke
er et problem når foreldrene sammen har kommet fram til denne løsningen. Det er
imidlertid viktig at fedre også blir hørt om sine ønsker. Uansett er det viktig at begge
foreldrenes ønsker blir hørt.
Intensjonen om likestilt foreldreskap er viktig. Kirkerådet ser det som viktig at barn har
god kontakt med begge foreldrene. Unntaket er de tilfellene der spesielle forhold tilsier
at dette ikke er til barnets beste. Likeverd kan imidlertid ikke alltid sidestilles med
likhet. I en vurdering må det også tas høyde for at det er store ulikheter i foreldres
situasjon, forutsetninger og foreldrekompetanse.
Kirkerådet henviser for øvrig til høringssvaret fra Stiftelsen Kirkens Familievern.
Med vennlig hilsen
Jens-Petter Johnsen
direktør

Paul Erik Wirgenes
avdelingsdirektør
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