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Høringsuttalelse om forslag til endringer i forskrift til barneloven - Samvær
under tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson

Det vises til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsbrev datert 22.11.2011 om
forslag til endringer i forskrift til barneloven — Samvær under tilsyn av offentlig oppnevnt
tilsynsperson. Redd Barna var ikke oppført på høringslisten, men ønsker å komme med innspill
likevel. Vi ber departementet i fremtidige saker om denne tematikken å inkludere oss i
høringslisten.

Redd Barna arbeider nasjonalt og internasjonalt for å styrke kunnskap og samfunnsstrukturer for
gjennomføring og overvåking av barns rettigheter i medhold av FNs barnekonvensjon.
Norgesprogrammet i Redd Barna, arbeider for styrking av barns rettigheter i Norge og overvåker
brudd på barnerettighetene, med spesielt fokus på sårbare grupper barn. Barn som skal ha samvær
med forelder under tilsyn er en slik sårbar gruppe.

Departementet mener blant annet at det er behov for å presisere hvordan forskriften skal praktiseres
ved avlysninger og uteblivelser. Det foreslås at samværsforelder som avlyser uten å gi melding om
det i rimelig tid mister samværstimene. Departementet mener at dette vil virke disiplinerende ved
gjennomføring av samvær, og lede til større forutsigbarhet, noe som blant annet vil være til barnets
beste.

Redd Barna forstår at uteblivelse uten varsling kan være frustrerende for alle involverte parter, men
mener likevel at ordningen bør være fleksibel i slike situasjoner. Den bør ikke utformes med tanke
på oppdragelsesfunksjon for foreldre. Om en av foreldre avlyser uten varsling i rimelig tid skal ikke
utgangspunktet være å disiplinere foreldre, men barnets behov og barnets beste bør være i sentrum.
Å ta utgangspunkt i at tap av disse timene alltid er til barnets beste, kan vi ikke si oss enige i. Disse
tilfellene skal vurderes individuelt, og Redd Barna vil i denne sammenheng særlig vise til
barnekonvensjonen artikkel 12 om barnets rett til å bli hørt jf. artikkel 3 om barnets beste. Vi vil i

Besøksadresse: Storgata 38, 0182 Oslo Postadresse: Postboks 6902, St. Olavs plass, N-0130 Oslo

Tel: +47 22 99 09 00 Faks. +47 22 99 08 50 post@reddbarna.no Bankgiro: 8200.01.03000 Org.nr: 941 296 459 www.reddbarna.no

Redd Barna er medlem av internasjonale Redd Barna (Save the Children)



(15 Redd Barna

tillegg vise til barnekonvensjonen artikkel 9 nr. 3 at barnet har rett til å opprettholde personlig
forbindelse og direkte kontakt med begge foreldrene regelmessig, med mindre dette er i strid med
barnets beste.

Fastsettelse av hva som er barnets behov og hva som er til barnets beste er ikke mulig om en ikke
har kjennskap til barnets egne synspunkter. Barn bør derfor ha mulighet å kunne uttale seg om de
ønsker at disse samværstimene går tapt eller om de har behov for erstatning av disse timene likevel.
Det samme gjelder når Bufetat, ved gjentatte avlysninger, vurderer om samvær bør stilles i bero.

Videre mener Redd Barna at det ikke bare skal være "en fordel" at tilsynsutøver har eller kan
fremlegge vandelsattest som tilsier at han eller hun kan være alene med barnet, men at det skal være
et minstekrav. Redd Barna mener at det må innføres et krav om politiattest for offentlig oppnevnte
tilsynspersoner, helst på samme måte som det har blitt innført et krav om politiattest for andre ulike
grupper og personer som har et tillits- eller ansvarsforhold for mindreårige i politiregisterloven
ogleller —forskriften. Vi viser i denne sammenheng til barnekonvensjonen artikkel 19, som slår fast
at staten har ansvar for å treffe alle nødvendige tiltak for å beskytte barn mot vold og overgrep. En
tilsynsperson, særlig de som kjører barnet, har direkte kontakt med barnet, og er i en posisjon som
innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor barnet. Selv om politiattest ikke alene er tilstrekkelig
til å beskytte barn og unge, innebærer en slik bestemmelse likevel en styrking av barn og unges
vern mot risikopersoner.
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