
Kreve inn tvangsbot etter barnelova § 65

1 Informasjon om den som skal betale tvangsbot 

Jeg vil at Statens innkrevingssentral (SI) skal kreve inn tvangsbot mot 

Navn: _______________________________________________ 

Adresse:______________________________________________ 

Fødselsdato:____________________ 

2 Informasjon om tvangsboten (kryss av) 

2.1 

Tvangsbot ved brudd på samvær 

Tvangsbot påløpt i perioden fra ______________ til ______________. 
dato dato 

Antall brudd på samvær i perioden: _______ 

Når samvær skulle vært gjennomført 

Fra dato: Til dato: Antall dager: 

VIKTIG! Dersom det er første gang du melder krav, må du legge ved kjennelsen hvor det står at 

tvangsbot påløper ved brudd på samvær. Hvis kjennelsen ble anket, må du legge ved alle 
kjennelsene om tvangsbot.

Send skjemaet til: 

Post
Statens innkrevingssentral 
Postboks 455 
8601 Mo i Rana 

Nett
- Fyll inn dette skjemaet.
- Lagre skjemaet på datamaskinen din.
- Logg inn på sismo.no og send inn skjemaet 
som et vedlegg i vårt kontaktskjema.



2.2 

Tvangsbot foreldreansvar / hvor barnet skal bo fast  

Tvangsbot påløpt i perioden fra ______________ til ______________. 
dato dato 

VIKTIG! Dersom det er første gang du melder krav, må du legge ved kjennelsen hvor det står at 

løpende tvangsbot er ilagt. Hvis kjennelsen ble anket, må du legge ved alle kjennelsene om 
tvangsbot.

3 Realisering av pant (kryss av hvis du ønsker dette) 
Hvis SI må tvangsinnkreve tvangsboten, kan det være at vi tar utleggspant i bankkonto (enkle 

pengekrav). Slike pant kan SI selv realisere (tvangsdekke). Vi ber om at du på forhånd samtykker til at 

SI tvangsdekker utleggspant i enkle pengekrav. 

Jeg ber om at Statens innkrevingssentral tvangsdekker utleggspant som blir tatt i 

enkle pengekrav 

4 Andre opplysninger? 
Hvis det er andre opplysninger du mener det er viktig at vi mottar, kan du skrive de her: 

5 Signering 

Sted/dato Underskrift 

_________________________________ __________________________________ 

Navn på deg som melder kravet:___________________________________________________ 

Din adresse:_____________________________________________________________________ 

Ditt personnummer:_________________________________

Du trenger ikke å underskrive dersom du sender skjemaet via vårt kontaktskjema på www.sismo.no.



Veiledning til utfylling av skjemaet 

Punkt 1 «Informasjon om den som skal betale tvangsbot» 

Her må du fylle inn navn og adresse på den som skal betale tvangsboten. Dersom du kjenner 

fødselsdatoen på den som skal betale tvangsboten, ber vi om at du fyller inn dette også.   

Punkt 2 «Informasjon om tvangsboten» 

Du må krysse av for om tvangsboten er ilagt som følge av brudd på samvær eller i forbindelse med 

avgjørelse om foreldreansvar eller avgjørelse om hvor barnet skal bo fast. Grunnen til dette er at vi 

trenger mer detaljer fra deg dersom det er tvangsbot ved brudd på samvær du vil at SI skal kreve inn. 

Tvangsbot kan maksimalt kreves inn for åtte uker om gangen. Det løper ingen ytterligere tvangsbot

før tvangsbot for de åtte ukene er betalt eller sikret ved utlegg (trekk i lønn/trygd eller pant). 

Punkt 2.1 «Tvangsbot ved brudd på samvær» 

Kryss av her dersom tvangsboten er ilagt som følge av brudd på samvær. Det er viktig at du fyller ut 

opplysningene i dette skjemaet, slik at SI vet hvor mange ganger samværet ikke har blitt gjennomført. 

Siden tvangsboten påløper enten per gang samvær ikke blir gjennomført, eller for hver dag/døgn 

samvær ikke blir gjennomført, har disse opplysningene betydning for størrelsen på det kravet som du 

vil at SI skal kreve inn.  

Du kan maksimalt melde krav om tvangsbot for åtte sammenhengende uker, men du kan også melde 

krav for færre uker om gangen. Det er da mulig for deg å melde krav for ytterligere uker senere, så 

lenge du ikke overstiger åtte uker totalt. Har du meldt krav for åtte uker, kan det ikke påløpe mer

tvangsbot før den tvangsboten du allerede har meldt enten er betalt eller sikret ved utlegg (trekk i 

lønn/trygd eller pant).  

Punkt 2.2 «Tvangsbot foreldreansvar/hvor barnet skal bo fast» 

Domstolen kan ilegge en løpende tvangsbot når en avgjørelse om foreldreansvar eller om hvor et 
barn skal bo fast ikke blir respektert. Boten løper da vanligvis enten per dag eller uke. Du må fylle inn

perioden som SI skal kreve inn for.  

Du kan maksimalt melde krav om tvangsbot for åtte sammenhengende uker, men du kan også melde 

krav for færre uker om gangen. Det er da mulig for deg å melde krav for ytterligere uker senere, så 

lenge du ikke overstiger åtte uker totalt. Har du meldt krav for åtte uker, vil SI ikke kreve inn mer 

tvangsbot før den tvangsboten du allerede har meldt enten er betalt eller sikret ved utlegg (trekk i 

lønn/trygd eller pant).  

Punkt 3 «Realisering av pant» 

SI kan selv realisere utleggspant i enkle pengekrav. Dette betyr at dersom vi har tatt pant i en konto, 

kan vi be banken om å utbetale pengene til oss, slik at de kan gå til betaling på tvangsboten.  

Hvis du krysser av for at du samtykker til at SI kan tvangsdekke enkle pengekrav, vil vi sørge for at 

pengene går til dekning på tvangsboten.  

Punkt 4 «Andre opplysninger» 

Her kan du skrive opplysninger som du mener SI bør vite. For eksempel kan du opplyse om det 

allerede har skjedd innkreving av tvangsbot gjennom den ordinære namsmannen. Det er da viktig å 

opplyse om når du sist sendte begjæring til namsmannen, og hva som ble resultatet.  



Punkt 5 «Signering» 

Innkreving skal kun skje når den som har retten ber om det. Du må derfor signere skjemaet før du 

sender det inn til oss. Dersom du ikke signerer skjemaet vil vi ikke starte innkrevingen av 

tvangsboten.  

Tvangsboten skal betales til staten 

Vær oppmerksom på at tvangsboten som du ber SI kreve inn tilfaller staten. Pengene vil altså ikke bli 

utbetalt til deg.  

Beslutning om innkreving av SI - varsel og vedtak + klagerett
Innkrevingen av kravet starter med at vi sender et varsel til forelderen som tvangsbotkravet rettes 
mot. Dersom vilkårene for å kreve inn tvangsboten foreligger, beslutter vi innkreving av tvangsbot i 
et vedtak. Både forelderen som kravet rettes mot og forelderen som har meldt kravet til oss, får et 
vedtak fra oss. Vedtaket kan påklages. Innkrevingen vil vanligvis fortsette under klagebehandlingen. 
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