Nullstill

Nullstill skjemaet før du lukker det.

Blad 1 og 2 skal sendes personregisteret
Blad 3 skal sendes bidragsfogden dersom foreldrene ikke bor sammen
Blad 4 beholdes av barnets far
Blad 5 anvendes etter behov

Erkjennelse av farskap
(lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre § 4)

Blanketten skal sendes til Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret, 9613 Hammerfest. Dersom foreldrene ikke bodde sammen da
barnet ble født, skal blanketten også sendes bidragsfogden (NAV lokalt) der barnet bor. Dersom erkjennelsen kan innebære endring av
tidligere fastsatt farskap (jf. barneloven § 7), skal blanketten også sendes NAV Fylkeskontor i det fylket der barnet bor.

1 Opplysninger om barnets far
Etternavn, fornavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Boligadresse

Postnummer og poststed

Bokommune

2 Opplysninger om barnets mor
Etternavn, fornavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Boligadresse

Postnummer og poststed

Bokommune

Fødselsdato

Ufødt barn som ventes født den

3 Opplysninger om barnet
Kjønn

Jente

Bokommune

Gutt

4 Erkjennelse av farskapet
den (dato)
av (navnet på barnets mor)
Jeg erkjenner med dette at jeg er far til det
barnet som er født/ventes født
Jeg er gjort kjent med de familie- og arverettslige følger denne erkjennelsen har. (Se orienteringen på baksiden.)
Jeg bor sammen med barnets mor
Sted og dato

Jeg bor ikke sammen med barnets mor
Farens underskrift

Dersom faren er under 18 år, skal den/de som har foreldreansvaret for ham, underskrive i denne rubrikken.
Dersom farskapet erkjennes av en mann som ikke bor
sammen med barnets mor, og moren heller ikke har
oppgitt vedkommende som barnets far, må barnets mor
godta erkjennelsen. Det samme gjelder dersom erkjennelsen skal danne grunnlag for endring av farskap.

Jeg godtar
denne
erkjennelsen

Morens underskrift

5 Attestasjon
Denne erkjennelsen er underskrevet mens
jeg var til stede. Barnets far har forevist
legitimasjon som oppgitt i feltet til høyre.
Skal underskrives og stemples av den som
etter barneloven § 4 kan ta imot erkjennelsen av farskap (se baksiden punkt 1)
Navnet gjentas med blokkbokstaver

Type legitimasjon

Dato for utstedelse

Utstedt av
Dato, stempel og underskrift

_

6 Foreldreansvar for barnet (se informasjon om dette på baksiden)
Foreldrene er registrert bosatt på samme adresse
6.1

Samboende foreldre som er registrert bosatt på samme adresse i
folkeregisteret, får automatisk felles foreldreansvar for barnet.

Samboererklæring (ikke nødvendig dersom foreldrene er registrert bosatt på samme adresse)
Foreldre som erklærer at de er samboere,
får felles foreldreansvar for barnet

6.2

Sted og dato

Vi erklærer herved
at vi er samboere

Morens underskrift

(Bare gyldig dersom begge
foreldre har skrevet under)
Farens underskrift

Avtale om foreldreansvar når foreldrene ikke bor sammen
Dersom ikke annet er avtalt eller fastsatt,
har mor foreldreansvaret alene

6.3

Sted og dato

Morens underskrift
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Foreldreansvaret
skal være felles

(Bare gyldig dersom begge
foreldre har skrevet under)
Farens underskrift

Fastsettelse og rettsvirkninger av farskap når foreldrene ikke er gift med hverandre (fra 01.01.2006)
Barn født når foreldrene er separert
Hvis moren er formelt separert når barnet
blir født og ektemannen erkjenner farskapet,
vil barnet regnes som født i ekteskap,
med de rettsvirkninger som følger av det.

Barn født når foreldrene ikke er gift
med hverandre
Farskap til et barn som har ugifte foreldre, kan fastsettes på følgende måter:
1. Faren kan erkjenne farskapet skriftlig
for lege/jordmor ved svangerskapskontroll
eller i forbindelse med fødselsmeldingen,
eller ved personlig frammøte på folkeregisteret, hos bidragsfogden (NAV lokalt),
på NAV fylkeskontor eller hos dommeren.
I utlandet kan farskapet erkjennes ved personlig frammøte hos en norsk diplomatisk
eller konsulær tjenestemann, eller overfor
skipsføreren dersom faren er ombord i et
norsk skip i utenriksfart. Erkjennelsen må
være gitt av den som moren har oppgitt
som far, eller mor må godta erkjennelsen.
2. Morens samboer kan erkjenne farskap
etter nr. 1 uten at mor har oppgitt ham
som far, og uten at hun godtar erkjennelsen i ettertid. Dette gjelder for samboere
som er registrert på samme adresse i
folkeregisteret, eller som erklærer i melding til folkeregisteret at de bor sammen.
3. Faren kan erkjenne farskapet ved
påtegning på forelegg som NAV fylkeskontor har skrevet ut.
4. Ved dom
5. Ved dom eller gyldig farskapserkjennelse i Danmark, Finland, Island
eller Sverige.
Det offentlige har ansvaret for at farskapet
fastsettes.

Foreldreansvar
Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Foreldrene skal utøve
foreldreansvaret ut fra barnets behov og
interesser. Den eller de som har foreldreansvar, er også barnets verge. Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, må
begge samtykke i viktige beslutninger om
barnet, f. eks. om barnet skal kunne melde
seg inn i eller ut av foreninger eller trossamfunn, om barnet skal få utstedt pass,
eller om barnet skal kunne flytte til utlandet.
Foreldre med felles foreldreansvar har rett
til de samme opplysninger om barnet fra
offentlige myndigheter.

Foreldre som bor sammen når farskap
fastsettes, får automatisk foreldreansvar
for felles barn. Foreldre som bor sammen,
kan ikke avtale at en av dem skal ha
foreldreansvaret alene. Som samboere
regnes foreldre som er registrert på
samme adresse, eller som har sendt en
erklæring om samboerskap til folkeregisteret. Hvis foreldrene er registrert på felles adresse i folkeregisteret, er det ikke
nødvendig at de fyller ut samboererklæring eller avtaler om felles foreldreansvar. Foreldre som oppfatter seg som
samboere, men som ikke er folkeregistrert
på felles adresse (eller som er usikre på
om de er det), kan erklære seg som samboere på forsiden av skjemaet. De kan
også sende en erklæring om samboerskap til folkeregisteret senere.
Når foreldrene ikke bor sammen, har
moren foreldreansvaret alene. Foreldrene
kan avtale at de skal ha felles foreldreansvar. Dette kan avtales på forsiden av
skjemaet. Dersom foreldrene ønsker å
avtale felles foreldreansvar senere, kan
de sende en skriftlig avtale om dette til
folkeregisteret. Foreldre som har fått barn
uten å bo sammen, men som senere flytter sammen, får ikke felles foreldreansvar
automatisk som følge av flyttemeldingen.
De må da sende melding til folkeregisteret om at de skal ha felles foreldreansvar,
eller en egen samboererklæring om dette.
Far kan ha foreldreansvaret alene hvis
han bor sammen med barnet. Foreldrene
må da sende avtale om dette til folkeregisteret.
For at folkeregisteret skal kunne registrere felles foreldreansvar på bakgrunn av
samboererklæring eller avtale om
foreldreansvar, er det nødvendig at begge
foreldrene signerer.

Samværsrett
Barnet har rett til samvær med begge foreldrene selv om de lever hver for seg.
Foreldrene har gjensidig ansvar for at
samværsretten blir oppfylt. Foreldrene bør
avtale samværets omfang nærmere, på
bakgrunn av hva som er best for barnet.
En avtale om foreldreansvar, samvær
eller hvor barnet skal bo fast, kan endres
ved ny avtale mellom foreldrene. Dersom
foreldrene ikke blir enige, kan de bringe
saken inn for retten.

Rett til opplysninger om barnet
Dersom den ene av foreldrene har
foreldreansvaret for barnet alene, skal
vedkommende gi den andre av foreldrene
opplysninger om barnet når det blir bedt
om det. Den andre har også rett til opplysninger om barnet fra barnehage, skole,
helse- og sosialvesen og politi dersom
ikke taushetsplikten gjelder overfor foreldrene. Retten til opplysninger er betinget
av at de ikke er til skade for barnet.

Barnebidrag
Begge foreldrene har plikt til å sørge for
underholdet av barnet sitt etter evne. Når
foreldrene ikke bor sammen, må den som
ikke bor fast sammen med barnet, betale
sin del av underholdet som et fast pengetilskudd til barnet. Foreldrene kan inngå
avtale om barnebidragets størrelse.
Dersom foreldrene ikke blir enige, kan
hver av dem kreve at NAV lokalt
(bidragsfogden) fastsetter størrelsen på
barnebidraget. I saker der NAV lokalt gjør
vedtak om fastsettelse eller endring av
barnebidrag, skal hver av partene betale
et gebyr til staten. Barnebidraget skal fastsettes med utgangspunkt i hva barnets
underhold koster. Kostnaden fordeles
forholdsmessig mellom foreldrene etter
deres inntekter. Det skal tas hensyn til
bidragspliktiges bidragsevne og hvor mye
samvær han/hun har med barnet. Et avtalt eller fastsatt bidrag kan endres ved (ny)
avtale, eller hver av partene kan bringe
saken inn for NAV lokalt på nytt dersom
forholdene endrer seg.
Dersom foreldrene ikke lever sammen når
barnet blir født, og de ikke har gjort avtale om bidraget, skal NAV lokalt av eget
tiltak fastsette bidrag til barnet. Foreldrene vil da bli innkalt til NAV lokalt.
NAV lokalt gir råd og veiledning om de
regler som gjelder, uten kostnader for foreldrene.

Navn
Foreldre med foreldreansvar velger navn
til barnet. De må sende melding om
navnevalget til folkeregisteret. Hvis foreldrene ikke melder fra om etternavn innen
seks måneder, får barnet morens etternavn.

Arv
Når farskapet er gyldig fastsatt, har barnet
arverett etter faren.

For ytterlige informasjon se Barne- og likestillingsdepartementets internettsider: www.odin.dep.no/bld/, og
Arbeids- og velferdsetatens internettsider: www.nav.no
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