
SPØRSMÅL:
Etter at vi ble skilt, har vi hatt en privat avtale om 
hvor mye barnefaren skal betale meg i måneden. 
Han skulle nok betalt meg mer, men jeg har ikke 
orket å starte en diskusjon om det. Men nå har 
barna fortalt at han har gått opp masse i lønn, og 
da synes jeg egentlig at han bør betale meg litt 
mer. Hvordan går jeg fram for å finne ut hva jeg 
har krav på? Kan jeg få hjelp av noen til å snakke 
med ham om det?

Svar:
Kjære leser. Takk for at du skriver til oss.
Når det gjelder barnebidrag, blir dette beregnet 
ut fra hva det koster å forsørge barnet, foreldre-
nes og barnets inntekt og hvor mye samvær 
den bidragspliktige har med barnet. Dersom 
din eksmann har steget i lønn, bør det foretas 
en ny vurdering av bidragsnivået.

Du kan selv undersøke hvilke utslag lønns-
økningen vil få ved å benytte deg av bidrags-
kalkulatoren på NAV sine hjemmesider. Dette 
forutsetter imidlertid at du vet hvor mye lønn 
han får utbetalt.

Dersom det er utfordringer knyttet til dialo-
gen mellom dere, kan du be 
NAV beregne bidraget. De 
vil innhente nødvendige 
opplysninger fra arbeidsgiver 
og offentlige registre.

Vi ser imidlertid ofte at bi-
dragsberegning ved hjelp av 
NAV er en kime til konflikt. 
Jeg anbefaler deg derfor å 
forsøke å ha en samtale med 
din eksmann for å holde 

konfliktnivået nede, eventuelt med bistand fra 
advokat som kan kalle dere inn til et felles 
møte eller skrive et brev til han med nødvendig 
informasjon.

Lykke til!

Advokat Linn-Marie Grymyr Dahl 

SPØRSMÅL: 
Jeg har en dame i nabolaget som truer både meg 
og andre foreldre med barnevernet hele tiden.  
Hun synes at barna bråker for mye, er uforsiktige 
på trampolinen, osv. Hva skjer egentlig hvis hun 
melder oss? Kommer de på besøk for å se hvordan 
vi har det eller klarer de å skjønne når det er en 
«nabokjerring» som vil plage oss?

Svar:
Først vil jeg si at du ikke har noen grunn til å 
frykte barnevernstjenesten. De har plikt til å 
undersøke saker hvor det er grunn til bekym-
ring for hvordan barn har det i hjemmet. Da 
åpner de en såkalt undersøkelsessak og inn-
henter opplysninger fra for eksempel skole og 
barnehage, helsestasjon, har samtaler med for-
eldre og barnet det gjelder.

At en nabo melder fordi barna bråker i for-
bindelse med lek, vil som hovedregel ikke med-
føre at barnevernstjenesten åpner sak, det 
tenker jeg du ikke skal bekymre deg for! Så kan 
en som forelder selvsagt passe på å ta hensyn 
til naboene og oppfordre barna til å ta det noe 
mer med ro ute.

Advokat Tove Laursen

Hva skjer  
hvis du meldes  

til barnevernet?
Barnerettsavdelingen i Stiegler Advokatfirma svarer på spørsmål fra leserne.
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ADVOKATENE SVARER

Eksperter:
Stiegler 
Advokatfirmas 
barnerettsgruppe 
bistår klienter med 
barnerettslige 
spørsmål, både ved 
generell rådgivning 
og ved megling 
og prosedyrer for 
domstolen. I alle 
saker som egner 
seg for megling 
tilbys skreddersydde 
utenrettslige 
meglingsprosesser, 
med mål om å hjelpe 
partene til minnelige 
løsninger til det 
beste for barna.
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ADVOKATHJELP

SPØRSMÅL:
Jeg og mannen min har bestemt oss for å gå fra 
hverandre. Foreløpig fungerer samarbeidet godt, og 
jeg håper det fortsetter sånn. Men vi vet ikke en-
gang hvor vi skal begynne med det formelle.  
Bør vi kontakte hver vår advokat for å få hjelp?

Svar:
Kjære leser. Takk for at du skriver til oss. Det 
er godt å høre at samarbeidet fungerer godt. 
Dette gjør prosessen mye enklere for dere beg-
ge.

Dersom dere fremdeles bor sammen, eller 
har bodd fra hverandre i mindre enn to år, må 
dere først søke om separasjon. Dette kan dere 
gjøre i fellesskap digitalt på Statsforvalteren sin 
hjemmeside. Dersom dere har barn under 16 
år, må dere gå til megling på familievernkonto-
ret før dere søker om separasjon. Ved endt meg-
ling får dere en meglingsattest som dere må 
legge ved søknaden om separasjon.

Dersom dialogen mellom dere er god, er det 
ingenting i veien for at dere inngår en skifteav-
tale uten bistand fra advokat. Dere har full av-
talefrihet om hva en slik avtale skal inneholde. 

Dere kan finne ulike maler 
på skifteavtaler på nettet 
som viser dere hvilke punk-
ter det er viktig å ha med i 
en slik avtale. Dette vil for 
eksempel være hvem som 
skal overta felles eiendom og 
hvordan oppgjøret skal foretas, samt fordeling 
av innbo og annet løsøre. Dersom dere har fel-
les gjeld, må dette fordeles.

Dersom situasjonen oppleves uoversiktlig, 
kan dere søke om bistand fra advokat. Dere 
trenger i utgangspunktet ikke å engasjere hver 
deres advokat. Dette kan gjøres i fellesskap slik 
at dere sammen setter dere ned med en advokat 
og gjennomgår hvordan den økonomiske forde-
lingen mellom dere blir riktig og rettferdig.  
Dersom det skulle oppstå uenighet, kan dere 
senere engasjere hver deres advokat som vil ta 
seg av prosessen videre.

Lykke til!

Advokat Linn-Marie Grymyr Dahl

Jeg og mannen 
skal skilles.  

Hvor begynner vi?

Advokatene i Stiegler 
tar gjerne imot 
spørsmål fra leserne.  
Send en mail merket 
Foreldre & Barn til 
post@stiegler.no.
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