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Høringssvar - Endringer i barneloven mv. for å øke 
beskyttelsen av barn mot vold og overgrep 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for over 27.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 
 
Departementet foreslår endring i barneloven så domstolen på eget initiativ kan 
ta opp og avgjøre sak om tap av foreldreansvar, retten til å ha barnet boende 
fast hos seg og samværsrett når en forelder er dømt i en straffesak for alvorlig 
vold eller overgrep mot egne barn. Endringen vil føre til at sakene kommer 
automatisk opp for domstolen, uten at forelder reiser sak. Det er allerede i dag 
ordning i barneloven der domstolen tar avgjørelse om foreldreansvaret uten at 
forelder reiser sak, i saker hvor en forelder har forvoldt den andres død, og når 
et dødsfall fører til at ingen lenger har foreldreansvar for et barn. FO støtter 
forslaget som vi mener vil føre til bedre vern av barn i slike saker. Vi har ingen 
ytterligere kommentarer til forslaget.  
 
FO er enige i departementets vurdering av at forslag til endringer kan føre til et 
økt offentlig ansvar for å hindre at barn utsettes for vold og overgrep. Ordningen 
kan føre til at de alvorligste tilfellene der dagens regelverk ikke alltid gir barn 
tilstrekkelig beskyttelse kan fanges opp bedre.  
 
Innføring i straffeloven av en plikt for dommeren til å vurdere om kontaktforbud 
skal ilegges kan føre til at spørsmålet oftere enn i dag blir vurdert og derved 
trolig også ilagt i flere volds- og overgrepssaker. Dette kan føre til bedre 
beskyttelse for barn mot ny vold og nye overgrep. FO er enig i at kontaktforbud 
etter straffeloven representerer et vern mot å bli utsatt for nye straffbare 
handlinger fra den dømte.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sign       Sign 
Mimmi Kvisvik Anine Terland 
Forbundsleder Faglig leder 
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