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Uttalelse i ankesak.

Det vises til ankeerklæring av 3. januar 2005 fra
Anførslene i anken er aven art som gir grunn til uttalelse fra rettens side.
Innledningsvis bemerkes at den ankende parts prosessfullmektig, som har ført
ankeerklæringen i pennen, er ny og var følgelig ikke til stede under ankeforhandlingen.
Det er naturligvis ikke mulig nå å erindre i detalj ankeforhandlingen, men fremstillingen i
ankeerklæringen gir uansett et feilaktig og sterkt fortegnet inntrykk både hva gjelder form og
innhold.

Allerede under saksforberedelsen, men også under ankeforhandlingen, var det flere forhold
som krevde aktivitet fra rettens side for å sikre at saken ble best mulig opplyst:
l. Ankesaken omfattet i motsetning til da saken ble behandlet i tingretten også spørsmålet om
den daglige omsorgen. Det vises til lagmannsrettens kjennelse av 2. juni 2004. Tematisk var
derfor saken annerledes og det var nødvendig at partene var bevisste på det. Nettopp
hvorledes partene ville håndtere ulike forhold knyttet til daglig omsorg og gjennomføringen
aven besøksordning avhengig av hvor barnet skulle bo fast fremover - var det nødvendig å
få dem til å forklare seg nøye om. Det er i en slik sammenheng det kan ha vært påpekt at det
er retten som skal avgjøre omsorgsspørsmålet på grunnlag av ankeforhandlingen, og at
partene måtte være bevisste på det i sine forklaringer. Noe press eller annen form for ukorrekt
avhør har det ikke vært tale om.

-

2. Konfliktnivået mellom foreldrene var usedvanlig høyt, og med det fokus og den
konsentrasjon om denne konflikten som begge parter la for dagen, var det fare for en uheldig
utglidning og en skjev vinkling av saken. Det kunne bevirke at viktige sider ved hovedtemaet
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- ''barnets beste" i forhold til sakens ulike tvistepunkter -ville bli ofretfor liten
oppmerksomhet. Det var også et poeng å unngå at partenes vanskelige og konfliktfylte
forhold innvirket negativt på rettsforhandlingene og saklighetsnivået.
Av denne grunn var det nødvendig å søke å tilskjære saken både forut for ankeforhandlingen
og under denne, og i tillegg innrette den tematisk mot de relevante og sentrale
problemstillinger både faktisk og rettslig. Partene fikk imidlertid rik anledning til å forklare
seg, også i noen grad også om forhold av indirekte og mindre relevant karakter. Det kan
nevnes at ankeforhandlingens første dag varte fra kl. 09.00 - 15.15, og bare omfattet
innledningsforedrag og partsavhør.
Det er feil at den ankende part ikke fikk anledning til å føre bevis for voldelige episoder som
skulle ha skjedd. Tvert om ga hun selv en omfattende og detaljert forklaring om dette, og hun
gikk også svært grundig inn på sine angstreaksjoner i den forbindelse. Hun fikk dessuten
anledning til supplerende bevisførsel om dette, både skriftlig og ved vitner. Ingen
bevisavskjæring ble foretatt verken forut for eller under ankeforhandlingen hva gjelder
bevistilbud fra den ankende parts side. Den eneste bevisavskjæring som ble foretatt, gjaldt et
bevistilbud fra -', jf lagmannsrettens beslutning av 29. oktober 2004.
Under selve ankeforhandlingen og under partsavhørene ble det ved noen anledninger påpekt
at det sentrale temaet var hva som ville være til barnets beste og at konflikten mellom
foreldrene, isolert sett, ikke var så vesentlig med mindre det dreide seg om forhold som
innvirket på relasjonene til barnet. Det ble også lagt føringer for å unngå gjentagelser og
overflødige og unødvendige detaljer. En viss grensesetting var påkrevd. Det har selvsagt ikke
vært fonnidlet at vold i samlivsforhold er normalt.
3. Saksopplysningen ble vanskeliggjort ved at den ankende part ikke samarbeidet med den
rettsoppnevnte sakkyndige og etter hvert avbrøt enhver kontakt med henne. Hun var dermed
ikke i stand til å fullføre oppdraget hva gjaldt spørsmålet om den daglige omsorgen forut for
ankeforhandlingen. Det vises til vurdering avgitt 30. september 2004 side 3:
"1 forbindelse med oppdraget har det ikke vært mulig å oppnå kontakt med L
Jeg har således ikke kunnet utføre oppdraget i henhold til mandatet."
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Videre vises til side 4:
"Saken er ikke utredet og jeg finner det verken faglig eller etisk forsvarlig å gi en
utfyllende uttalelse om foreldrenes omsorgsevne."
Situasjonen som dermed forelå, nødvendiggjorde en omfattende og grundig eksaminasjon av
begge parter under ankeforhandlingen. Under eksaminasjonen fremkom det intet som tydet på
_
ikke håndterte situasjonen. Derimot uteble hun fra rettsforhandlingenes
at ~
andre dag. Etter rettens initiativ, og i samarbeid med prosessfullmektigen, møtte hun likevel
opp før forhandlingsslutt, og fikk da anledning til tilføyelse om det var noe hun ønsket skulle
komme frem som ikke hadde kommet frem. Hun sa intet som ga grunn til å søke å supplere
eller korrigere opplysningene som var fremkommet under ankeforhandlingen.

Det tilføyes at den sakkyndige, på grunnlag av partsforklaringene og den øvrige bevisførselen
som ble foretatt under ankeforhandlingen, fant at saksforholdet var tilstrekkelig opplyst til at
hun kunne fullføre sitt oppdrag. Etter at hun først ble forespurt av administrator om hun nå
var i stand til å fullføre sitt oppdrag i henhold til mandatet, avga hun en fullstendig sakkyndig
vurdering. Det vises til hennes uttalelse av 27. januar 2005 (dok. 114).

For helhetens skyld finnes grunn til å tilføye at det forut for ankeforhandlingen ble avholdt et
møte der administrator og prosessfullmektigene deltok. Ulike spørsmål ble her drøftet, bl a
spørsmålet om situasjonen som hadde oppstått ved at den sakkyndige ikke hadde kunnet
avslutte sitt oppdrag. Prosessfullmektigene ble også oppfordret om å søke å skjære til saken
tematisk og bevismessig.
Etter møtet innga begge parter nye bevisoppgaver. Lagmannsretten besluttet i tillegg 29.
oktober 2004 bevisavskjæring, men som nevnt bare i forhold til
bevistilbud.

Uttalelsen er utarbeidet i samråd med rettens øvrige dommere. Den er sendt i kopi til partenes
prosessfullmektiger sammen med kopi av den sakkyndiges uttalelse av 27. januar 2005.

