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Høring -Bruken av sakkyndige i foreldretvister  

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 6. mai 2020. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte 16. juni 2020. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Departementets utredning viser at kvaliteten på sakkyndigrapportene i foreldretvistsaker 

varierer for mye, og at lav kvalitet ikke alltid blir avdekket av retten. Dette kan føre til uriktige 

avgjørelser og at barn vokser opp i uheldige eller skadelige omsorgssituasjoner. 

For å hindre dette, foreslås det at Barnesakkyndig kommisjon (BSK) skal kvalitetsvurdere 

sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker før retten kan bruke dem som bevis. Kommisjonen skal 

ha en veiledende funksjon overfor retten, slik at det fremdeles vil være opp til retten å vurdere 

rapportens bevisverdi. 

 

Of støtter en slik kvalitetsvurdering og mener dette kan bidra til å styrke kvaliteten ytterligere 

til sakkyndige. Det vil samtidig kunne bidra til økt sikkerhet og tillitt for foreldre og barn og 

for domstolene når beslutninger i slike saker tas.  

 

Det er viktig at både utredningsarbeidet og sakkyndigrapportene i foreldretvistsakene holder en 

høy faglig standard. En kommisjon vil kunne bidra med tilbakemeldinger og støtte til de 

sakkyndige, men det er også nødvendig å legge til rette for å styrke sakkyndiges kompetanse, 

nettopp for å hindre uønsket variasjon. Dette kan gjøres gjennom kurs, videreutdanning og 

forskning, men også veiledning/mentorordning. Å finne ut hva forskjellene består i, eventuelt 

manglende kvalitet, er nødvendig å undersøke for å kunne heve kvaliteten. 

 

Departementet foreslår videre at barneloven skal inneholde en henvisning til tvistelovens 

regler om rettens oppnevning av mer enn én sakkyndig. Formålet er å gi en pedagogisk 

påminnelse til retten om å vurdere behovet for flere sakkyndige slik at saken tilføres nødvendig 

bredde- og spisskompetanse. I tillegg foreslår BFD at krav til utforming av sakkyndiges 

mandater og rapporter hjemles i forskrift. Of støtter dette. 
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Norsk overlegeforening 
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