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Lederen i Hamar Arbeiderblad tirsdag 11. februar har tittelen "Barnas beste ved skilsmisse". I 

lederen vises det til den markante økningen i barnefordelingssaker i Hedmarken tingrett som 

følge av foreldrenes kamp om sine rettigheter til tid med barna. Men vil ikke foreldre som 

kjemper om sine rettigheter til å være sammen med barna, barnas beste? Hva er barnas beste? 

 

Agnes Andenæs er en forsker som har problematisert begrepet "barns beste". Det er et begrep 

som brukes i offentlige debatter og diskusjoner om omsorg for barn. Debatten om delt bosted 

er ett eksempel. Intensjonen som ligger bak begrepet "barns beste" kan ingen si seg uenig i. 

Det er uangripelig. Alle vil barnas beste. Det gir likevel ingen garanti for en god eller bedre 

situasjon for barna. Det er fordi argumentet "barns beste" i mange tilfeller ikke sier noe om 

innholdet i omsorgen. Det konkretiseres ikke hva god omsorg er. Det snakkes i abstrakte 

termer om fordeling av tid. Jeg er sikker på at i sakene som kommer opp i Hedmarken 

tingrett, konkretiseres det hva som er god omsorg for det enkelte barn og det dømmes deretter 

til det "beste for barnet" i enkeltsakene. Men hva med alle tilfellene som ikke kommer opp i 

tingretten?  

 

I Norge er hvert fjerde barn registrert bosatt med en forelder. Det gjelder med andre ord rundt 

270 000 barn, og de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at 25 prosent av disse har delt 

bosted. På 1990-tallet gjaldt det rundt 5 prosent. Det betyr at det har vært en økning på hele 

20 prosentpoeng de siste 15 årene. Det kan synes som om delt bosted fremstår som en ny 

norm på hva som er det beste for barna ved foreldrenes samlivsbrudd, eller som det fremmes i 

HAs leder, kanskje det er til foreldrenes beste?  

 

Vel så interessant som økningen i andelen barn som har delt bosted, er økningen i andelen 

barn som har samvær med den andre forelderen etter foreldrenes samlivsbrudd. I dag har de 

fleste barn kontakt og samvær med begge foreldrene, og de har mer samvær enn tidligere. Det 

har foruten tidsmessige konsekvenser, også romlige konsekvenser for barna. Med det mener 

jeg at det er barna som i størst grad beveger seg og flytter mellom steder, mellom foreldrenes 

hjem, for å tilbringe tid sammen med foreldrene. Men hva og hvor er barnas hjem mellom 

foreldrenes hushold? 

 

I min doktoravhandling intervjuet jeg barn mellom 8 og 14 år om hva de opplevelser som sine 

hjem når foreldrene bor i to hushold. Og det er ikke gitt at delt bosted gir to likeverdige hjem 

som er et av argumentene for delt bosted. Langt viktigere er innholdet i den tiden de er hos 

hver av foreldrene. Innholdet i tiden er knyttet til: 1) Hvem de er sammen med og hvem de har 

tilgang til. Det handler ikke bare om foreldrene, men også steforeldre, søsken og egne venner. 

2) Hvor de er. Det er for de fleste i foreldrenes hus, men barna vektlegger også mulighetene til 

å være å bevege seg mellom husene og til venner og fritidsaktiviteter. 3) Hva de gjør der de er 

og sammen med de som er der. Her trekker barna frem betydningen av å kunne delta i 

aktiviteter eller ha sine egne aktiviteter både i husene og utenfor husene. Det handler om 

barnas hverdagsliv, og deres muligheter til å opprettholde sine egne rutiner, sine egne 

interesser og gjøremål, der de er.   

 

 

 


