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Høringssvar - Høring - Forslag til endringer i forskrift til barneloven -
Samvær under tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson

Det vises til høringsbrev fra Barne, - likestillings- og inkluderingsdepartementet datert 11.11.11.

Bufdir oppfatter at hovedpunktene i de foreslåtte retningslinjene er:

Presisering av hvor mye administrativ tid som kan faktureres til forberedelse
Hvordan man skal forholde seg til avlyste tilsynsavtaler
Krav til inngåelse av avtale med ekstern tilsynsutøver
Fast timegodtgjørelse for eksteme utøvere
Presisering av reisetid mv.

Bufdir kan slutte seg til at det er behov for tydeliggjøring av oppdragets rammer og har ingen
innvendinger til de foreslåtte endringene av forskriften, men har følgende bemerkninger til
presiseringer i forskriftsbestemmelsene:

§ 1 — Bufdir anser det mest hensiktsmessig at den som krever tilsyn henvender seg til
regionkontoret, at det ikke åpnes for valg mellom regionkontor og familievernkontor.
Det er regionene som er tillagt ansvaret for å administrere ordningen og til å oppnevne
tilsynsutøver. Henvendelser som kommer til et familievernkontor bør videresendes til
regionkonkontoret. Det bør presiseres at henvendelsen skal rettes til regionkontoret i det
geografiske området der barnet har fast bosted.

§ 2 — Bufdir mener at hensynet til barnets beste kan tilsi at et tilsyn innledningsvis har kortere
varighet enn en time. En slik mulighet bør ikke utelukkes. Ordlyden med hensyn til
minstevarighet for enkeltsamvær bør være en «bør-bestemmelse».
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Avslutningsvis vil Bufdir bemerke at vi håper gjeldene forskrift om Tilsyn under samvær blir
gjennomgått i forhold til opprinnelig intensjon med ordningen. På bakgrunn av gjennomgang av
alle gjennomførte oppdrag i 2009 er det vår mening at ordningen bare unntaksvis fungerer på en
god nok måte for barna.

Med hilsen

-
Anne Kristine Due-Sørensen
seksjonssjef
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