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Vedrørende barnebidrag og regler for samværsfradrag 
 
MannsForum vil gjøre Barnelovsutvalget oppmerksom på NAV praktisering av bidragsregelverket, som slik 
Mannsforum ser det er i strid med lovgivningen og Stortingets intensjon bak bidragsreformen i 2003. 
Bidragsreformen i 2003 innførte begrepet samværsfradrag som skulle kompensere for at bidragspliktige 
avholder en del av utgiftene til barnet under samvær. Ifølge lovgivningen som ligger til grunn for 
barnebidrag dvs Ot Prp 43 (2000-2001) med senere endringer, så skal samværsfradraget beregnet på 
bakgrunn av avtalt samvær. For dokumentasjon av dette se senere i dette brev.  
 
MannsForum har mange medlemmer som opplever at det samvær som er beskrevet i skriftlig 
samværsavtale ikke gjennomføres, fordi bostedsforelder av den ene eller den annen grunn ikke sender 
barnet på det avtalte samvær.  
 
Mannsforum vil kraftig oppfordre Barnelovsutvalget til å gå gjennom dagens regelverk og ikke minst 
praksisen til NAV, for å se om det er behov for endringer enten i lovverket eller i forskriften/rundskrivet 
som angir hvordan lovverket skal praktiseres 
 
Når bostedsforelder i en periode har trenert samværet sender bostedsforelder så inn søknad om endring i 
barnebidrag. Når NAV behandler denne endringssøknad opplever våre medlemmer at NAV fastlegger 
samværsfradraget på bakgrunn av det faktiske samvær med henvisning til forskriftens §9 . Nedenstående 1

er et utdrag fra NAV sitt vedtak i bidragssak nr 1411872.  
 

“Ved vurdering av hvorvidt det skal gis samværsfradrag, skal NAV legge til grunn det faktiske samværet, 
uavhengig av årsaken til at samvær ikke gjennomføres. Formålet med samværsfradraget er å kompensere for 
utgifter bidragspliktige har ved samvær. Dersom samvær ikke gjennomføres har bidragspliktige heller ikke disse 
utgiftene.” 

 
MannsForum mener ovenstående er i strid med hva NAV tidligere skriver i veiledningen til samme forskrift : 2

 
 
 
 

1 https://lovdata.no/nav/rundskriv/r55-02-for?q=R55-02#KAPITTEL_9  
2     https://lovdata.no/nav/rundskriv/r55-02-for?q=R55-02%20for#KAPITTEL_9  
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§ 9 første ledd - Fastsettelse av samvær 
 
[Tilføyd 12/8, endret 10/11, 10/13, 10/14, 4/15] 
 
Det er det ikke noe krav til at en samværsavtale skal være skriftlig. Både skriftlige og muntlige avtaler eller 
offentlig fastsatt samvær danner grunnlag for et fradrag i det bidraget som er utregnet etter forskriften §§ 1 til 7 
og § 10 første ledd. Det gjelder også dersom den bidragspliktige har samvær med barnet etter at det er fylt 18 år. 
Omfanget av samværet og alderen på barnet har betydning for størrelsen på samværsfradraget, jf. nedenfor 
under forskriften § 9 fjerde og femte ledd. 
 
Både tidligere skriftlige avtaler og offentlige avgjørelser kan endres gjennom en muntlig avtale. 
 
NAV Forvaltning skal uten nærmere vurdering legge til grunn avtalen mellom foreldrene, eller avgjørelsen fra 
fylkesmannen (fra før 1. april 2004) eller domstolen. Det samme gjelder når partene har inngått rettsforlik om 
samværet, og når fylkesmannen har stadfestet en avtale om samvær. Dette gjelder uansett når avgjørelsen (inkl. 
rettsforlik) eller avtalen ble inngått så lenge ingen av partene opplyser at avgjørelsen eller avtalen ikke følges 
opp. Se kommentarene til § 9 andre ledd om uenighet om samvær som oppstår senere. 
 

§9 annet ledd som det henvises til er formulert slik: 
 

§ 9 andre ledd - Uenighet om samvær som oppstår senere 
 
[Tilføyd 12/8, endret 10/11, 10/13, 10/14, 7/15] 
 
Dersom faktisk samvær avviker fra avtalt eller offentlig fastsatt samvær, herunder et rettsforlik om samværet, 
kan det være urimelig dersom avtalen , fastsettelsen eller rettsforliket fortsatt skal legges til grunn for 
samværsfradraget. På denne bakgrunn er det gitt en unntaksregel i forskriften §9 andre ledd. Unntaksregelen 
sier at dersom en av partene hevder at avtalen eller offentlig fastsatt samvær eller rettsforlik ikke blir overholdt, 
må den som setter frem påstanden, klart bevise at dette er tilfelle. Det vil i praksis være bidragsmottakeren (eller 
barnet når dette har fylt 18 år) som vil ha bevisbyrden der vedkommende hevder at det er mindre eller ikke noe 
samvær. 

 
Slik forskriftens regel i annet ledd er utformet er regelen om å anvende faktisk samvær en unntaksregel, 
som KAN komme til anvendelse. MannsForum stiller seg derfor uforstående til at NAV kan hevde at faktisk 
samvær skal legges til grunn uansett årsak. For hvis NAV legger faktisk samvær til grunn uansett årsak er 
dette ikke en unntaksregel men gjeldene praksis i alle saker, og dermed tilsidesettes alle avtaler som 
egentlig skulle legges til grunn uten nærmere vurdering jvf forskriftens §9 første ledd.  
 
Slik MannsForum ser det så er det to problemer i NAV sin praksis: Dels gjør praksisen det økonomisk 
fordelaktig å drive samværssabotasje, og dels er NAV sin praksis stikk i strid med lovgivningen.  
 
Problem nummer 1: Siden det også fremgår av forskriftens §9 at det aldri kan legges større samvær til 
grunn enn det som fremgår av en avtale, men bare mindre er det opplagt at regelen slik NAV praktiserer 
den alene kan være til fordel for bostedsforelder, og vil belønne samværssabotasje da stans i samvær vil 
utløse høyere bidrag uansett årsaken og uansett om det er i strid med en avtale eller sågar en dom. På 
denne måten setter et forvaltningsorgan seg over landets domstoler på en utilbørlig måte. 
 
Problem nr 2: Mannsforum mener i tillegg at NAV sin praksis er direkte i motstrid med den praksis 
lovgiverne har ønsket, og skal dokumentere dette nærmere i det følgende.  
 
I høringsnotatet ”Forslag til endringer i barnebidragsregelverket, forskotteringsordningen m.v.datert 28. 
juni 1999 som ble sendt ut i forkant av endringer i bidragssystemet fremkommer følgende: side 72  
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og videre på side 74  
 

 
og enda lenger nede på side 74 
 

 
 
Helt nederst side 74 og øverst side 75 finnes følgende: 
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Videre finnes det på side 75 tanker om hva det at avtalt samvær legges til grunn har å si for situasjonen hos 
bostedsforelder 
 

 
Nederst på side 75 og øverst side 76 er det beskrevet unntaksregelen som i dag ligger i forskriftens §9 
 

 
Her anføres det tydelig at bestemmelsen om å legge faktisk samvær til grunn er en SNEVER unntaksregel, 
som skal omfatte de tilfeller hvor BIDRAGSPLIKTIGE ikke følger opp sitt samvær, og det er denne snevre 
unntaksregel NAV henviser til når de i sitatet fra et bidragsvedtak gjengitt på side 1 anfører at  
 

”... skal NAV legge til grunn det faktiske samvær uansett årsaken til at 
      samværet ikke gjennomføres” 
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At skriftlige avtaler skal legges til grunn fremkommer igjen tydelig øverst side 76 
 

 
Etter høringen har departementet sammenfattet høringssvar og vurdert om det var grunnlag for å endre 
prinsipper for bidragsberegningen. Sammenfatningen og konklusjonene er beskrevet i Ot. Prp 43 fra 
2000-2001. Denne odelstingsproposisjonen ble vedtatt av odelstinget og lagtinget henholdsvis 06.06.2001 
og 12.06.201 og med ikrafttredelse 01.10.2003  
 
Fra Ot. Prp 43 fra (2000-2001), fremgår følgende av side 79 
 

 
og tilsvarende fra side 81 
 

 
Av ovenstående fremgår ganske tydelig at det er avtalt samvær som skal legges til grunn for 
samværsfradraget. Bare hvis det er bidragspliktig som er årsaken til at samværet ikke følges kan 
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samværsfradraget fastsettes på grunnlag av faktisk samvær. Det er enda tydelig presisert at det å legge 
avtalt samvær til grunn vil legge et økonomisk press på bostedsforelder til å sende barnet på samvær. Dette 
tydeliggjør enda mer at det ikke er det faktiske samvær som skal legges til grunn i det lovgiver har vedtatt.  
 
Så kan det selvfølgelig være foretatt endringer i lovgivningen senere, og derfor er nedenfor gjengitt flere av 
de endringer som er vedtatt siden. Disse endringer har alle som mål å bedre bidragspliktiges situasjon, slik 
at det ikke er i disse endringer at det er skjedd en endring slik at det er faktisk samvær som skal legges til 
grunn. 

 
I høringsnotat om forslag til endringer i barnelova, forskotteringsloven mv.-Oppfølging av St.meld.I nr. 19 
(2006-2007) Evaluering av nytt regelverk for barnebidrag finnes følgende: 
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Slik Mannsforum leser de ovenstående avsnitt fra høringsnotatet datert 29 juni 1999 og Ot. Prp 43 så er det 
tydelig at forskriftens §9 er en unntaksregel og ikke en regel som skal legges til grunn uavhengig av årsaken, 
da det jo ikke ville det jo ikke være en unntaksregel.  
 
MannsForum opplever via våre medlemmers saker hos NAV, at praktisering av forskriftens §9 som et 
direkte økonomisk insitament til hindring av samvær og følgelig også en sterk konfliktdriver  i 
samværssaker. 
 
Mannsforum mener at praktiseringen må opphøre med en gang.  
 
Vi ber derfor Barnelovsutvalget være oppmerksomme på dette og foreslå endringer i lovgivning og 
forskrifter rundt bidragssystemet slik at lovgivers intensjon tilbake i 2003 da dagens bidragssystem ble 
vedtatt, tydelig kommer frem slik at dagens praksis hos NAV snarest tar slutt. Alternativt må 
Barnelovsutvalget gjøre departementet oppmerksom på at det her er nødvendig å korrigere NAV sin 
praksis. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Arne Børke         Christian Jessen 
Styreleder                                                                             Leder Barnelovgruppa 
arne@mannsforum.no          christian.jessen@mannsforum.no 
Tlf. 90646516          Tlf. 46698623 
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