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Saken gjelder spørsmålet om daglig omsorg og foreldreansvar for felles 2 ~ år gammelt
barn, samt samvær.

a

~ er født_
1964. Han er svensk statsborger, men har bodd i Norge
siden 1988. Han har arbeidet som IT-konsulent, men er for tiden arbeidsledig med
~

_.

praktikantplass i regi av A-etat.

"

. er født
. Hun flyttet fra Nord-Norge til Oslo som 18-åring
og har hatt ulike arbeidsforhold. Hun er nå utdannet som hudterapeut, er for tiden
hjemmeværende, men har planer om å få seg arbeid innenfor hudterapifeltet. Hun har også
en sønn født i 1991, som bor fast hos henne.

Partene traff hverandre våren 2001 og innledet et kjæresteforhold, men var aldri samboere.
10. mars 2002 fikk de sønnen
Deres kjæresteforhold opphørte i juni 2002.
Ved stevning til Oslo tingrett av 29. august 2002 krevde 117
l
del i
foreldreansvaret og daglig omsorg, subsidiært samvær. I begjæring om midlertidig
forføyning av samme dato ba han om samvær med øyeblikkelig virkning.4I88It

~

gikk i sitt tilsvar imot hans krav om del i foreldreansvaret og daglig omsorg, men

gikk med på begrenset samvær på visse betingelser.
Under et saksforberedende møte i Oslo tingrett 30. september 2002 ble det inngått et
midlertidig rettsforlik om samvær, og den 21. november 2002 avsa tingretten kjennelse om
begrenset samvær for perioden inntil det forelå dom i saken. Kjennelsen ble påkjært av
til Borgarting lagmannsrett, som 13.januar 2003 stadfestet tingrettens kjennelse.
Under hovedforhandlingen i Oslo tingrett ble det 29. april 2003 inngått rettsforlik, som
gikk ut på at mor skulle ha den daglige omsorg og far ha samvær. Samværet skulle etter en
opptrappingsperiode være tilnærmet likt vanlig samvær etter barneloven.
Spørsmålet om foreldreansvar var ikke omfattet av rettsforliket, og på dette punkt avsa
Oslo tingrett dom den 5. mars 2003 med slik domsslutning:

1.

2.

A
~fri
sønnen

_

finnes for

..

D
"krav om delt foreldreansvar for

Hver av partene bærer egne saksomkostninger.

. har i rett tid påanket saken til Borgarting lagmannsrett.

... _

har tatt til motmæle. I prosesskrift av 22. april 2004 ba
om at saken ble utvidet til
også å gjelde omsorgsovertagelse. - motsatte seg dette. I forbindelse med den
opprinnelig berammede hovedforhandling i saken den 2. juni 2004 besluttet Borgarting

lagmannsrett å utsette saken. Det ble samtidig besluttet at saken skulle utvides til å omfatte
hvem som skal ha den daglige omsorg.

_

bedt om
Ved begjæring til namsmannen i Oslo av 16.juni 2003 hadde
tvangsfullføring av samværsretten i henhold til rettsforliket. Vedkjennelse av 9. september
2003 ble begjæringen ikke tatt til følge.
Ved stevning og begjæring om midlertidig forføyning til Oslo tingrett av 11. mars 2004
nedla _
påstand i flere punkter om samvær og tvangsgjennomføring av samværet.
Ved kjennelse av 29. april 2004 avviste Oslo tingrett søksmålet og begjæringen under
henvisning til at
L
ikke hadde rettslig interesse i saken fordi spørsmålene allerede var
avgjort gjennom rettsforliket av 29. april 2003.

.

.

Ved ny begjæring av 19. august 2004 ba l
om tvangsfu1lbyrdelseav samværsretten.
Oslo byfogdembete avsa 21. september 2004 kjennelse som påla . en
løpende tvangsmulkt på kr.1.000,- for hver gang det ikke ble gjennomført samvær i
henhold til rettsforliket av 29.apriI2003. Kjennelsen er påkjært til Borgarting lagmannsrett,
men foreløpig ikke avgjort.
Hovedforhandling i ankesaken ble avholdt i Oslo tinghus 3.og 4. november 2004. Det ble
avhørt 3 vitner. Dokumentasjonen fremgår av rettsboken.
Psykolog Inger-Lise Kvaale, som var oppnevnt som sakkyndig for Oslo tingrett, var også
oppnevnt sakkyndig for lagmannsretten. Til lagmannsretten har hun avgitt skriftlige
uttalelser datert 5. mai og 30. september 2004. Hun var til stede under hoveddelen av
forhandlingene for lagmannsretten og avga supplerende og utfyllende forklaring.

.

har i korthet anført følgende:

Når det gjelderfelles foreldreansvar, er det ikke riktig at konflikten mellom partene gjør
dette umulig. Felles foreldreansvar vil tvert imot bidra til å dempe konflikten. Han vil da få
jevn tilgang til informasjon om
fra leger og senere fra barnehage, skole etc. Ved
at begge foreldre blir stilt likt når det gjelder slike forhold, vil det bidra til å unngå nye
konflikter i og med at han da slipper å måtte få opplysningene fra

_,

Det samme vil gjelde for

_

hvis det blir bestemt at _skal

_

bo hos ham.

Det er også viktig for ham med delt foreldreansvar fordi han har sin nærmeste familie
bosatt i Sverige. Han vil da kunne ta
med på ferie dit uten å måtte innhente

tillatelsefra.

J.

-

Spørsmålet om daglig omsorg og hvor
skal bofast, har blitt aktuelt fordi I
nekter far og sønn samvær i strid med alle sakkyndige råd og i strid med rettsforlik og
rettsavgjørelser. Hensynet til kontakt med begge foreldrene tilsier derfor at gutten bor fast
hos ham. Han har gjort flere forsøk gjennom rettsapparatet for å tvinge gjennom samvær,
men dette har ikke ført frem. Han føler seg derfor maktesløs hvis han ikke f'arden daglige
omsorg for"

_

negative holdning til ham gjør dessuten at hun kan påføre gutten en ubegrunnet
redsel for sin far - noe som kan føre til skadevirkninger. Han bestrider imidlertid ikke at
har omsorgsevne.

~

Det at
i et slikt tilfelle vil oppleve et miljøskifte, tilsier ikke at L Ul ikke skal få
den daglige omsorg. Kontakten med halvbroren vil bli opprettholdt ved samværene hos
mor, og halvbroren er dessuten snart 13 år, slik at de to uansett ikke vil :tasamme nærhet
og tilknytning som mer j evnaldrende søsken.
Det er heller ingen forhold ved
bo fast hos ham.

_

som person som tilsier at ikke _skal

Hvis han f'arden daglige omsorg, ønsker han at
bameloven.

_

kunne

skal ha vanlig samvær etter

Subsidiært - for det tilfelle at han ikke får den daglige omsorg - ønsker han samvær i
henhold til rettsforliket av 29. april 2003.

...
..

har nedlagt slik påstand:

Til anken:

1.

1.

2.

og

-.

__.

Til den utvidede påstand:
Prinsipa1t:
fl
og

--_

.

_

skal ha felles foreldreansvar for

skal ha den daglige omsorgen for

3. ~skal

_

skal ha felles foreldreldreansvar for

hasamvær
med.-

I

_f.

skal ha samvær med
I begge tilfeller:

-

fastsatt
etter
rettens
skjønn.

Subsidiært:
1.

f.

fastsatt etter rettens skjønn.

f.

_ __
~

tilpliktes å erstatte

_l

_det

offentlige sakens kostnader.

har i korthet anført:

Når det gjelderforeldreansvaret, er situasjonen at forholdet mellom partene ikke har endret
seg siden tingrettens dom. Konfliktnivået og hennes egen angst for
vil forsterkes
hvis de får felles foreldreansvar. Dette vil ikke være til barnets beste fordi ethvert
samarbeid er umulig. Ved felles foreldreansvar vil det nødvendigvis bli en del kontakt som
vil opprettholde konfliktnivået. Hvis _
skal bo fast hos henne, bør det derfor ikke
være felles foreldreansvar.
Ved avgjørelsen av spørsmålet om daglig omsorg ogfast bosted må det sannsynliggjøres at
barnets omsorgssituasjon blir kvalifisert bedre dersom det skal gjøres en endring i dagens
situasjon. Kjemeproblemet i saken er konfliktnivået mellom foreldrene, og dette vil være
like stort selv om barnet flytter. Flytting i seg selv vil ikke medføre støtTesamlet
foreldrekontakt. Det kan bare oppnås hvis en finner en løsning på problemene ved henting
og levering i forbindelse med samvær.

_

hos

.

adferd ved henting og levering har ført til angst hos.
- Samværene ble derfor stoppet etter råd fra fagfolk.

og uro og engstelse

1.
l har sterkest tilknytning til sin mor og bør få vokse opp sammen med sin eldre
halvbror. Det foreligger ingen opplysninger om at mor ikke er skikket til å gi god omsorg.
Det er heller ikke godtgjort at
vil være en bedre omsorgsperson.
Subsidiært - for det tilfelle at
-. får medhold i kravet om daglig omsorg - gjøres det
gjeldende at
må få et omfattende samvær. Det vil ikke være til barnets beste at det
får sin tilknytning til mor redusert mer enn hva som strengt nødvendig er en konsekvens av
en omsorgsoverføring. I dette tilfelle bør det dessuten fastsettes felles foreldreansvar.
Ellers vil mor bli utelukket fra guttens liv, og det vil ikke være heldig for ham. Dessuten er
8svensk - hvis han lar foreldreretten alene kan han flytte til Sverige med gutten uten
mors samtykke.

- -.
l.

Prinsipalt
Tingrettensdompkt 1 stadfestes.

2.
3.

har nedlagt slik påstand:

skalhafastbosted
hos__
L Subsidiært

_.

gissamværetterrettensskjønn.

1.
2.

_

For det tilfelle at l
gis medhold i kravet om at
bosted hos ham, skal
- _ ha samvær med
I slikt tilfelle skal det være felles foreldreansvar.

-

skal ha fast
etter rettens skjønn.

For begge tilfelle

y

~-.

tilkjennes sakens omkostninger på vegne av det offentlige, med
tillegg av den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fra oppfyllelsestidspunktet til
betaling skjer.
Lagmannsretten bemerker:
Lovhenvisningene i det følgende er til bestemmelsene i barneloven slik den lød før
lovendringen av 12.juni 2003.
Spørsmålet om hvor barnet skal bo fast (daglig omsorg).

Denne del av tvisten ble opprinnelig avgjort gjennom rettsforliket av 29. april 2003 og var
ikke omfattet av anken. Ved Borgarting lagmannsretts beslutning av 2. juni 2004 ble det
imidlertid bestemt at også dette spørsmål skal behandles.
Etter barneloven § 39 annet ledd kan et rettsforlik bare endres når særlige grunner taler for
det. Årsaken til dette er behovet for ro og stabilitet omkring slike avgjørelser. Særlige
grunner er imidlertid ikke et krav om sterke grunner, men snarere om konkrete og
påviselige grunner, jf Backer: Barneloven (1988) side 252. Dette syn har fått tilslutning av
Høyesterett, jfRt.1997 side 442 og Rt. 2001 side 34, men med den presisering at det
kreves mer til en endring enn man vil gjøre for å vinne frem i første sak. Spørsmålet for
lagmannsretten er derfor om det foreligger tilstrekkelig konkrete og påviselige grunner til
at dette kravet er oppfylt. Det overordnede hensyn ved denne vur~ering er hensynet til
barnets beste, jfbarneloven § 35 tredje ledd jf § 34 tredje ledd siste setning.
Rettsforliket av 29. april 2003 omfattet ikke bare spørsmålet om hvor

men også

..

skulle bo,

. _ .-

samværmed ~

(et samværsomble fastsatttil det samme
som vanlig samvær etter barneloven). Denne del av rettsforliket har
~
ikke

oppfylt, og lagmannsretten legger etter bevisføringen og basert på ~
egen
forklaring til grunn at dette skyldes henne. Slik samværsnekt fra den av foreldrene som har
den daglige omsorg, er ett av de momenter som kan tillegges vekt ved vurderingen av om
det foreligger slike særlige grunner som tilsier endring av rettsforliket i henhold til § 39
annet ledd, jf § 44 siste ledd. Lagmannsretten finner det derfor nødvendig å se nærmere på
de grunner
har oppgitt for samværsnekten.

'-

-

-

Hun har for det første vist til det hun hevder er
reaksjoner etter tidligere samvær.
Lagmannsretten fInner imidlertid ikke at det er holdepunkter for at dette kan begrunne

samværsnekt. Av psykolograpport fra Aline spedbarnsenter og poliklinikk datert 25. mars
2004 fremgår at observasjon av
viste at han var rolig etter samvær med far, men at
mor skapte lite struktur i kveldssituasjonen. Telefonsamtaler og videoopptak svært sent på
kveldene viste et gråtende barn. Den rettsoppnevnte sakkyndige har i sin rapport av 5. mai
2004 uttalt at hun i nevnte rapport fra Aline ikke kan se at det er avdekket at bamets
reaksjoner entydig kan knyttes til eventuelle traumatiske opplevelser med faren. Den
rettsoppnevnte sakkyndiges egen vurdering er at far tvert i mot viser god innsikt i et lite
barns behov og har, slik hun har sett ham, vist at han er i stand til å ta godt vare på gutten.
Derimot finner den sakkyndige grunn til å rette spørsmål vedrørende mors objektivitet og
dømmekraft i forhold til hvordan hun infonnerer og involverer andre i konflikten mellom
partene. I sin tilleggsrapport av 30. september 2004 uttaler den sakkyndige at det ikke er
forhold ved far som tilsier at han ikke kan ha omsorgen alene. Hun uttaler videre: "Mye
tyder på at moren har personlige vansker aven slik karakter at hun ikke greier å sørge for
en god felles foreldrekontakt" . Lagmannsretten ser det på dette punkt slik at det ikke er
innholdet av samværene med far som er problemet, men mors manglende evne til å
forholde seg til at samvær finner sted. Samværsnekt på dette grunnlag og med denne
bakgrunn er uakseptabel.

.

JI. .

-

har også vist til sin egen angst for far og at hente- og bringesituasjonen
derfor har umuliggjort samvær. Lagmannsretten kan ikke se at dette nå kan begrunne
samværsnekt. Bortsett fra møter i forbindelse med rettssakene, har partene ikke vært i
kontakt med hverandre på flere måneder. De ta samvær som har vært, har blitt gjennomført
ved at andre har forestått henting og levering. Mors angst - som subjektivt sikkert oppleves
som reell- synes å bero på en personlighetsbasert mistillit til far. I den rettsoppnevnte
sakkyndiges utfyllende forklaring for lagmannsretten ga hun uttrykk for at det var
holdepunkter for at
problemer var "karakterfestede trekk" som neppe ville bli
borte, men som ville komme frem igjen under andre omstendigheter selv om partene

.

skullekommetilenighetomenordning.Selvom...

~

-

uttrykker at hun

ønsker at det skal være samvær mellom far og sønn, synes hun ikke å være i stand til å
bearbeide sitt problem selv nå etter relativt lang tid og terapi. Hvorvidt dette likevel, og til
tross for den sakkyndiges vurdering, kan bli bedre over tid, har ikke lagmannsretten
grunnlag for å ta standpunkt til, men hennes subjektive opplevelse av angst kan etter
lagmannsrettens oppfatning ikke under noen omstendighet begrunne samværsnekt slik at
~
skal miste kontakten med sin far. Dette ville ikke være til
beste.
Det er etter lagmannsrettens oppfatning også flere andre momenter som trekker i samme
retning og som tilsier en endring i rettsforliket.

..

T Jr!

fl personlighetstrekk og hennes egemådige opptreden i forbindelse med
forsøk på å få samvær, har ikke bare relevans i forhold til en vurdering av
samværsnektelsens berettigelse. Disse forhold illustrerer også hennes egen omsorgsevne i
og med at hun på en uheldig måte overfører sin angst til barnet i forbindelse med dets

_7_

samvær med far. På denne måte bygger hun opp under egen frykt og er ikke til stede for
barnet i disse situasjoner - slik den sakkyndige uttrykte det. Dette er noe som vil bli
vanskeligere jo større barnet blir.
Hun har heller ikke villet gjøre noe konstruktivt for å bidra til å gjøre hente- og
leveringssituasjonen mindre konfliktfylt. Barnehage- eller dagmammaplassering av
.- r
kunne utgjøre et nøytralt sted for dette. Mor synes lite innstilt på noe slikt uten at
det foregår på hennes premisser og når det passer hennes egen situasjon. Hun skaper
dermed uklarhet om gjennomføring av samværene også for fremtiden. Når det gjelder
henting og levering på mors bosted, er lagmannsretten av den oppfatning at dette måtte
kunne la seg gjennomføre uten at partene ser hverandre med den konfrontasjon det
medfører. Lagmannsretten vil her likevel tilføye at også
kunne ha utvist større
fleksibilitet ved ikke å være i nærheten i de tilfeller hvor en tredjeperson har tatt i mot
l
på bosted.
Både den rettsoppnevnte sakkyndige og rapporten fra Aline beskriver T
som en
normalt utviklet, harmonisk og velfungerende gutt som ikke har behov for spesielle tiltak.
Han er ikke spesielt sårbar og er uten adferdsmessige avvik. Han har god tilknytning til sin
mor. Til tross for den begrensede kontakt han har hatt med sin far på grunn av
samværsnektelsene, har han også opparbeidet tilknytning til far, slik at det er et grunnlag
der. Den sakkyndige pekte i den sammenheng på at dersom det finnes å være til barnets
beste at han skal bo fast hos far, er det et gunstig tidspunkt å flytte ham nå. I tillegg til at
barnet har opparbeidet en tilknytning til far, har han også et godt tilknytningsforhold til
fars kjæreste, som ofte har bistått med henting og levering og har vært til stede under
samværene. Gutten vil etter den sakkyndiges vurdering klare en overgang bra og ikke ta
skade, selv om det kan bli noen overgangsproblemer. I og med at han ikke er i barnehage
eller hos dagmamma, har han intet eget nettverk. Med vanlig samvær for mor etter en
eventuell flytting til far, vil det være grunnlag for god foreldrekontakt med begge foreldre.
Lagmannsretten legger mindre vekt på hensynet til å vokse opp sammen med den 10 år
eldre halvbror, som nå er snart 13 år.Gjennom sine samvær med mor vil også kontakt med
halvbroren bli ivaretatt.
Fars handlemåte under konflikten for å oppnå kontakt og samvær med sin sønn, skyldes
etter den sakkyndiges oppfatning mest en situasjonsbetinget sårhet. Den sakkyndige peker i
den sammenheng på at far - i motsetning til mor - aldri ha latt sine følelser gå ut over
barnet. Han er en noe sta, men meget rolig person, som har vært utsatt for stor urimelighet
og derfor har søkt rettsapparatets hjelp. Han har samtidig vist god innsikt i et lite barns
behov og har vist at han er i stand til å ta godt vare på gutten.
Den sakkyndiges siste rapport av 30. september 2004 ble avgitt etter at ankesaken ble
utvidet til også å omfatte hvem som skal ha daglig omsorg for barnet. Det ble i den
forbindelse gitt et tilleggsmandat for å avgi erklæring også om dette spørsmål. I

,...,..nAn.n

An.

n"'~"'n..

innledningen til sin erklæring opplyser den sakkyndige at det i forbindelse med arbeidet
ikke har vært mulig å oppnå kontakt med 1_ - T
og at oppdraget derfor ikke har
kunnet bli utført i henhold til mandatet. Rapporten avsluttes med følgende Vurdering:
Saken er ikke utredet og jeg finner det verken faglig eller etisk forsvarlig å gi en
utfyllende uttalelse om foreldrenes omsorgsevne. Utfra mitt kjennskap til saken og
partene er inntrykket at foreldrene hver for seg yter god omsorg overfor barnet, og
etter min vurdering er det ikke forhold ved faren som tilsier at han ikke kan ha
omsorgen alene for sønnen. Mye tyder på at moren har personlige vansker av en slik
karakter at hun ikke greier å sørge for en god felles foreldrekontakt. Hva disse
vanskene består i og betydningen det har for dette barnet å fratas kontakten med

faren, er problemstillinger jeg håper å kunne utdype ogformidle meg om til retten
etter å ha hørt partsforklaringer

og vitner under hovedforhandlingen.

Slik lagmannsretten forsto den sakkyndiges utdyping etter å ha hørt partsforklaringer under
hovedforhandlingen, var hun bestyrket i sin skepsis til at mor - på grunn av hennes
personlighetstrekk - var i stand til å gi god felles foreldrekontakt og bestyrket i sin tvil om
dette var personlighetstrekk som ville kunne gå over. Lagmannsretten forsto henne videre
slik at hun også var bestyrket i sin oppfatning av at ~
var vel egnet til å ha
omsorgen alene. Det skal for øvrig nevnes at T
uteble under den sakkyndiges
muntlige redegjørelse for lagmannsretten.
Lagmannsretten vil tilføye at det synes å være enighet om at når det gjelder mer materielle
forhold - mat, klær, hygiene etc. - er disse til stede i rikt monn hos begge foreldrene.
..
har som nevnt foran også en sønn på 13 år og bor alene med _
og
denne andre sønnen, som etter det opplyste har god og hyppig kontakt med sin far.
bor alene, men har hatt fast kjæreste i 2 år som også
har fått god
tilknytning til. Paret bor foreløpig hver for seg, men planlegger å flytte sammen og få seg

-

..

størreleilighet.Dersom

.

skalbo fast hos far, vil far plassereham i barnehageså

snart det er mulig, eventuelt hos dagmamma inntil barnehageplass kan skaffes.

_

Etter en helhetsvurdering av alle ovennevnte forhold har lagmannsretten kommet til at
bør bo fast hos sin far. Lagmannsretten har i denne vurdering lagt betydelig vekt
på den rettsoppnevnte sakkyndiges vurdering - herunder den risiko som foreligger for at

-

på lengre sikt kan bli påført skadevirkninger ved at mor overfører sin angst på

ham fordi hun ikke makter å ta vare på hans behov i samværssituasjonene med far. Hun
setter denned egen person og egne problemer, som hun rett nok opplever som reelle, i
sentrum i stedet for barnets behov. Lagmannsretten legger videre vekt på at dette har ført
til, og vil med stor sikkerhet fortsatt føre til, at gutten i realiteten mister den kontakt med
begge foreldre som han etter barneloven har krav på. Hvis han derimot bor fast hos far, er
det all grunn til å anta at han også vil få god tilknytning til mor gjennom en fungerende
samværsordning slik at det denned oppnås størst total foreldrekontakt. Det foreligger ingen

-Q-

opplysninger om andre forhold som skulle tilsi at
ikke også på andre måter vil få.
det bra hos far. Den sakkyndige har uttalt at skal en overføring skje, er det gunstigste
tidspunkt nå. Det er derfor lagmannsrettens konklusjon at det er til barnets beste at det
inngåtte rettsforlik endres og at
heretter skal bo fast hos far.

-

Foreldreansvaret

l

- T

har bedt om felles foreldreansvar hvis L _ skal bo fast hos far.
_ _
har ikke motsatt seg dette, men har gitt uttrykk for at felles foreldreansvar
vil være en fordel også i denne situasjonen.
Den rettsoppnevnte sakkyndige uttalte i sin rapport av 5. mai 2004 at delt foreldreansvar
ikke er til barnets beste, men at foreldreansvaret bør følge den av foreldrene som har
omsorgsansvaret. Denne uttalelse ble imidlertid avgitt på et tidspunkt hvor ankesaken ikke
omfattet spørsmålet om a L skulle bo fast hos far, slik at uttalelsen er avgitt under en
forutsetning om fast bosted hos mor.
Lagmannsretten ser det slik at når ~
nå skal bo fast hos far, er det til guttens beste at
foreldrene har felles foreldreansvar, slik også far ønsker. Det er intet som tyder på at
konfliktnivået i denne situasjonen skulle være til hinder for dette, og lagmannsretten
fastsetter derfor at foreldreansvaret skal være felles.
Samvær
ønsker vanlig samvær etter barneloven, men slik at det legges opp til at
både midtukesamvær og helgesamvær foregår ved at henting og levering skjer i barnehage
eller lignende. J ~
har ikke hatt innvendinger mot dette.
Lagmannsretten fastsetter derfor at midtukesamværet med mor skal vare fta onsdag
ettermiddag til torsdag morgen og at helgesamværet skal vare fta ftedag ettermiddag til
mandag morgen. Det nærmere omfang fremgår av domsslutningen. Det inntas der også en
bestemmelse om hvorledes partene skal fastsette tid for sommersamværet.
Saksomkostninger

Anken har ført ftem og spørsmålet om saksomkostninger skal derfor avgjøres etter
tvistemålsloven § 180 annet ledd jf § 172. Hensett til sakens karakter og de vanskelige og
tvilsomme spørsmål en slik sak reiser når det er tale om å endre et inngått rettsforlik, finner
lagmannsretten det riktig å benytte unntaksbestemmelsen i § 172 annet ledd slik at hver av
partene bærer sine omkostninger. Begge har for øvrig fti sakførsel.
Lagmannsretten er også enig i tingrettens saksomkostningsavgjørelse.
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Dommen er enstemmig.
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Domsslutning:

2.

og.

3.

b)
c)

-

dette, fastsetter
d)
e)

f)

skal ha foreldreansvar sammen for

skal ha følgende samvær med ~
Hver onsdag fra kl. 16.00 til torsdag morgen kl. 08.00, første gang første
onsdag etter at
har begynt å bo fast hos far, jf pkt. 1 ovenfor.
Annenhver helg fra fredag kl. 16.00 til mandag morgen kl. 08.00, første gang
en og en halv ~e etter første onsdagssamvær,jfpkt. 3 a) ovenfor.
14 -fjorten- dager sammenhengende hver sommerferie i vanlig
skoleferieperiode.~skal
senest den 15. mai hvert år skriftlig
meddele ,
hvilken periode hun ønsker. Hvis hun ikke gjør
11

a)

..

.--

_

periodenog meddelerden skriftligtil V
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.

Annenhver juleferie kl. 16.00 den 23. desember til kl. 08.00 den 2. januarførste gang julen 2005 (23. desember 2005 - 2.januar 2006).
En uke hver annen vinter i tilknytning til vinterferie i barnehage/skole - første
gang vinteren 2005. Samværet begynner kl. 16.00 ftedag før ferieuken og varer
til kl. 08.00 mandagen da ferieuken er over.
Annenhver påske fra fredag før palmesøndag kl. 16.00 til tredje påskedag kl.
08.00. Første gang påsken 2006.

Jan Martin Flod

Svein Dahl

Inger K. Moksness

Bekreftes
for førstelagmannen:
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