
Offentlige etater  
Regjeringen.no - informasjon fra departamentene  
Inneholder en mengde informasjon fra regjering og departamentene. Du vil bl.a. finne lover, retningslinjer 
etc. som gjelder barnevern, familevern etc.  

Bufetat sine hjemmesider  
Bufetat har en egen nettside hvor du finner masse nyttig informasjon om deres tjenester omkring barnevern, 
familie, adopsjon, ungdom, vold og krisetiltak og mye annet.  

Ekteskapsloven  
Eksteskapsloven slik den framgår i Lovdata  

Barneloven  
Barneloven slik den framgår i Lovdata  

Familievernkontorloven  
Familievernkontorloven i Lovdata  

Barnetrygdloven  
Barnetrygdloven i Lovdata  

NAV  
På dette nettstedet finner du informasjon om pensjon, helsetjenester og trygdeordninger. Du kan også 
benytte en rekke elektroniske tjenester.  

Ugift samliv  
Dette er elektronisk versjon av brosjyren Ugift samliv som tar opp sider ved det å leve i et samboerforhold.  

Ekteskap eller samboerskap?  
Ekteskap eller samboerskap, rettigheter og plikter. Valg av samlivsform får betydning for deg og din partners 
økonomiske og rettslige forhold. Denne brosjyren gir informasjon om økonomiske forhold, forholdet til barna, 
og spørsmål om trygd og skatt.  

Farskap og foreldreansvar  
Denne brosjyren gir informasjon om farskap og foreldreansvar til dere som skal bli foreldre.  

Foreldreansvar og samværsrett  
Et samlivsbrudd mellom to mennesker fører gjerne med seg en hel del spørsmål og problemer som må løses. 
Denne brosjyren tar for seg spørsmålene som angår foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og 
samværsrett.  

Småbarnforeldres rettigheter - brosjyre  
Brosjyre som tar for seg lovfestede rettigheter under svangerskap, fødsel og når barna er små.  

Det økonomiske forholdet mellom ektefeller  
Brosjyre som det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven.  

Separasjon og skilsmisse  
Brosjyre som illustrerer ulike spørsmål som oppstår ved samlivsbrudd.  

Mekling for foreldre  
 

Reisekostnader ved samvær  
Brosjyre som gir en rettledning til hvordan man i praksis kan forholde seg til paragrafen i Barneloven som 
omhandler fordeling av reisekostnader ved samvær.  

Barn og samlivsbrudd  
Folder som gir informasjon om barns rett til å bli hørt når noen skal bestemme hvor de skal bo og hva slags 
samvær de skal ha etter et samlivsbrudd mellom foreldrene.  

Hva med min mening da  
Brosjyre, rettet mot barn og unge, som understreker for barna at deres meninger og tanker er viktige.  



 

 
 

 

Barnevern  
Bufetats side om Barnevern  
Her finner du informasjon om BUF-etat (Barne- ungdoms- og familieetaten) sine sider om barnevern.  

Barne- og likestillingsdepartamentets sider om Barnevern  
Her finner du statens informasjon om barnevern.  

Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene  
Dette PFD-dokumentet ligger tilgjengelig på staten sider (odin.no) og er ment som et hjelpemiddel i den 
generelle sakbehandlingen. Kanskje kan du finne noe informasjon som er nyttig også for deg her.  

 

 
 

 

Andre familierådgivningskontor  
Kirkens Familievern  
En fellesside for Kirkes Familievern.  

 

 
 

 

Maler og avtaler  
Mal for samboerkontrakt (DinSide,no)  
DinSide.no har laget en mal for samboerkontrakt som det kan være nyttig å bruke.  

Vår egen mal-samling  
Lenke til vår egen samling maler og skjema: 
• Mal for samværsavtale 
• Skjema for avtale om foreldreansvar, bosted og samvær 
• Skjema for avtale om foreldreansvar, bosted og samvær (engelsk) 
• Skjema for avtale om delt fast bosted 
• Skjema for babyavtale  

 

 
 

 

 


