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Høringsnotat - Internasjonal barnebortføring 

Rapport fra arbeidsgruppa for gjennomgang av regelverk, organisering og behandling 
av barnebortføringssaker i Norge. 
 
Fellesorganisasjonen (FO) er en fagforening og et profesjonsforbund for nær 27.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.  
 
FO vil innledningsvis berømme arbeidsgruppa for å ha utarbeidet en grundig rapport 
med forslag til mange gode tiltak som FO i all hovedsak slutter seg til. FO mener at 
mange av de forslåtte tiltakene er med på styrke barnets stilling i en 
barnebortføringssak. Gruppa har særlig i sine forslag til tiltak vektlagt hensynet til 
barnet som bli bortført. Det er derfor svært viktig at både strukturelle endringer og 
lovendringer kommer på plass slik at barnebortføringssakene håndteres bedre.  
 
FO vil understreke viktigheten av at barn blir hørt, og at barns stemme og synspunkter 
skal ha avgjørende betydning i slike saker. FO støtter derfor arbeidsgruppas forslag om 
endringer av barnebortføringslovens §17 som innebærer en lovfesting av hvordan barn 
skal høres.  
 
FO er enig med arbeidsgruppa i at barnevernet bør få en mer utvidet rolle i 
barnefordelingssaker. I familier hvor det det skjer barnebortføring, hvor det ofte et 
høyt konfliktnivå mellom foreldrene, vil barnevernet bidra til å sikre at barnet ivaretas. 
 
FO støtter arbeidsgruppas forslag om innføring av en lovregulering slik at foreldre ikke 
kan reise utenlands med barnet etter at det er truffet midlertidig vedtak i 
akuttsituasjonen etter barnevernslovens §4-6 første og annet ledd eller foreløpig 
vedtak etter § 4-9 eller § 4 -25 s.50. FO støtter også forslaget om å endre loven slik at 
barnebortføring blir straffbart. 
 
FO er enig i at det i de fleste barnebortføringssaker, er best at foreldrene selv avtaler 
en løsning, og at mekling i større grad må brukes. Vi vil samtidig understreke at dette 
er ressurskrevende. Det innebærer at både familievernkontor og barnevernskontor må 



 
2 

 
 

 
 

 
 

ha tilgang på kvalifiserte tolker. FO vil understreke viktigheten av en offentlig god, 
landsdekkende tolketjeneste. Videre må ansatte i tillegg til meklerkompetanse, ha god 
kunnskap om kulturelle forhold, barnebortføring og hva de skal se etter for å 
forebygge at barn bortføres. FO støtter forslaget om å gi familievernkontorene en mer 
sentral rolle. Det forutsetter at familievernkontorene i større grad må fokusere på 
barnebortføring og at det gis opplæring om temaet. Flere oppgaver til 
familievernkontorene, krever økte ressurser. 
 
FO er enig i at det er viktig med god kunnskap om barnebortføring også i politiet og 
støtter forlaget om at alle politidistrikt bør ha sin egen kontaktperson/koordinator for 
barnebortføringssaker.  
 
FO støtter arbeidsgruppas forslag om at Utenriksdepartementets arbeid med 
barnebortføringssaker bør styrkes. Videre støtter FO at sentralmyndigheten og ev. UD 
skal tilby et innledende møte med gjenværende forelder i alle barnebortføringssaker 
fra Norge til utlandet.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Mimmi Kvisvik Inger Karseth 
Forbundsleder Fagkonsulent 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


