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Høyesterett ga far
omsorgen
KJETIL KOLSRUD
Publisert: 03.06.05 kl. 00:13

Til tross for at den 10 år gamle jenta ønsker å bo med moren, mener
Høyesterett at barnet vil få det best hos faren.
Vanligvis går det 3 til 4 år mellom hver gang en samværssak slipper Igjennom til Høyesterett. I år har imidlertid
rikets øverste dommere gitt grønt lys for at to forskjellige saker skal bli behandlet. Denne uken ble dom avsagt i den
første av de to, og resultatet ble at faren fikk rettens medhold i at han skal overta omsorgen for barnet. Dette til tross
for at barnet selv ga uttrykk for at hun ville bo hos moren, og til tross for at både mor og far blir ansett som
kvalifiserte omsorgspersoner.- Denne avgjørelsen viser at rettsvesenet legger stor vekt på den samlede
foreldrekontakten. I dette tilfellet ble fars samvær med barnet hindret av moren. Dette er blitt tillagt betydelig vekt,
sier advokat Kåre Tengs-Pedersen, som representerte faren.

Enstemmig.
Høyesterett var i denne saken sammensatt av tre kvinnelige og to mannlige dommere. Førstvoterende var
høyesterettsdommer Karenanne Gussgard, og hun skriver at jentas egne ønsker gjorde beslutningen komplisert.- At
endring i daglig omsorg går mot det (barnet) sterkt har gitt uttrykk for som sitt ønske, har gjort avgjørelsen vanskelig.
Hun er en ganske stor jente nå, og hennes meninger har betydning. Men ut fra der totalbilde denne saken gir, ville det
etter min mening ikke være riktig overfor (barnet) å la hennes ønske i dag være avgjørende. (. . .) Hennes oppfatning
er dannet i en konfliktfylt situasjon mellom foreldrene, og i disse årene har hun ikke hatt noen reell mulighet til å
oppleve far som omsorgsperson, skriver Gussgard i den enstemmige dommen.

Straffet faren.
Bakgrunnen for saken var en samværsavtale fra 1999, der far fikk omsorg for den eldste datteren, mens mor fikk
omsorg for den yngste. Retten legger til grunn at moren siden 2002 har sabotert avtalen med faren og påvirket
datteren ved å snakke negativt om faren. Foranledningen var at faren etablerte seg i et nytt samboerforhold. - Det
synes rimelig klart at mor reagerte på dette i en slik grad at hun satte hensynet til (barnet) til side for å straffe far.
Det er videre bevis for at mor har omtalt far negativt i samtaler med (barnet), at hun har gitt henne den oppfatning at
faren drikker og er voldelig, og at hun har trukket henne inn i partenes konflikter, heter det i dommen.- Min klient
bebreides for at hun ikke har gjort nok for å tvinge sin datter til et ufrivillig samvær med faren, og det får vi bare ta
til etterretning. Nå vil min klient selvsagt bidra til at den omsorgsoverføringen går smidigst mulig, sier morens
advokat Inger Marie Sunde.

Fakta:
SAMVÆRSTALL
21 prosent av alle barn i Norge bodde sammen med mor pr. 1. januar 2004. Av disse bodde 17 prosent sammen med
bare mor, mens 4 prosent bodde sammen med mor og stefar. 4 prosent bodde sammen med far, 3 prosent alene, 1
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prosent sammen med far og stemor. Fra 1989 frem til i dag har tallene som gjelder far holdt seg stabile, rundt 2- 3
prosent. Mors-tallene har økt fra 12 til 17 prosent. I SSBs samværsundersøkelse fra 2002 viser tallene at det er av stor
betydning om foreldrene har en samværsavtale. Mengden samvær var høyere blant dem med en avtale. 90 prosent av
disse hadde hatt samvær siste måned i 2002. Tallene for de uten samværsavtale var 62 prosent.Kilde: Statistisk
sentralbyrå (SSB)
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