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Høringssvar - Forskrift om barns rett til medvirkning og barns 

mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak 
 
Det vises til høringsnotat av 14.02.2014, med høringsfrist 02.05.2014. 
 
Asker barneverntjeneste har følgende kommentarer til høringssaken: 
 
Barns rett til medvirkning  
Barneverntjenesten støtter forslagene vedrørende barns medvirkning og anser at 
dette vil styrke barns rettsikkerhet. Vi oppfordrer imidlertid, som i tidligere 
høringssaker, at det bør fremkomme av barnevernloven at barneverntjenesten, 
og sakkyndige som den har engasjert, skal få mulighet til å snakke med barnet i 
enerom/uten foreldre til stede når situasjonen tilsier dette. I dag er denne 
muligheten kun nevnt i forbindelse med undersøkelser og ikke i andre deler av en 
barnevernssak jf. barnevernloven § 4-3. Dette er av stor betydning at 
barneverntjenesten får denne muligheten ved for eksempel evaluering av tiltak 
og når tiltak avsluttes. Muligheten til å snakke med barnet i enerom vil ofte være 
en forutsetning for å sikre barna reell medvirkning. Vi er usikre på om nytt annet 
ledd i § 4-1 gir denne hjemmelen. Hvis bestemmelsen skal tolkes slik, bør det 
fremgå tydelig av forskriftens bestemmelser.  Hvis bestemmelsen ikke skal 
forstås slik, oppfordrer vi departementet til å arbeide videre med en lovendring 
på området. 
 
Tillitsperson  
Barneverntjenesten er fortsatt usikre på hvordan denne ordningen vil fungere i 
praksis og etter sin hensikt. Generelt anser vi at forslaget om tillitperson 
medfører del utfordringer/problemstillinger. Dette er knyttet til at tillitspersonen 
skal være uformell, nøytral og fortrinnsvis valgt av barnet selv, i kombinasjon 
med barneverntjenestens rett til å gripe inn og avslutte oppdraget som en 
tillitsperson i strid med barnets ønske, samt innhente politiattest og besørge at 
en taushetserklæring underskrives.  
 
Det kan heller ikke ses bort fra at barnet kan bli utsatt for et betydelig press fra 
omgivelsene, både med hensyn til om hvorvidt barnet skal benytte seg av en 
tillitsperson og hvem dette eventuelt skal være. Barn under omsorg av  
 
barneverntjenesten har allerede mange voksne å forholde seg til, f.eks. 
barneverntjenestens saksbehandlere, talspersoner i nemndsbehandling, 
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tilsynsførere i fosterhjemmet og tilsynsførere under samvær, samt eventuelle 
sakkyndige utredere og behandlere. Kontakten med alle disse voksne innebærer i 
mange saker betydelig uro for barnet både før omsorgsovertagelsen og etter. Det 
bør omtales tydelig grensene mellom aktørene for eksempel tillitsperson kontra 
tilsynspersoner, verger, talspersoner, fullmektig osv. Det forhold at flere personer 
involveres i barnevernssaken utfordrer også taushetspliktsbestemmelser. Vi er 
også bekymret for de barna som ikke er i en situasjon hvor de har en egnet 
person som kan virke som tillitsperson.  
 
Når det gjelder de enkelte bestemmelsene har vi følgende kommentarer: 
 
§ 9 siste punktum: Barnet skal informeres «så tidlig som mulig» om at den kan 
ha med en tillitsperson. Hva er så tidlig som mulig? Er det på tidspunktet hvor 
barneverntjenesten formidler § 4-12, eller ved effektuering av et evt. § 4-12 
vedtak? Vi ønsker at dette fremkommer tydeligere av forskriften. 

 

§ 10: Det legges opp til at barneverntjenesten skal være en sikkerhetsventil til å 
bestemme at enkelte personer ikke skal være barnets tillitsperson, dersom 
personen «kan skade barnets interesser eller ha en svært uheldig innflytelse på 
barnet. Det står videre i merknadene at barneverntjenesten må «i kraft av sitt 
omsorgsansvar gripe inn slik at vedkommende ikke lenger skal være 
tillitsperson».  Vi stiller spørsmål om hvordan barnevernet skal kartlegge om 
tillitpersonen er uegnet, i forhold til at barnets interesser blir skadet eller at 
tillittperson har uheldig innflytelse på barnet? Hvordan sikre at dette ikke 
skader/hemmer barnets rettssikkerhet? Skal barneverntjenestens beslutning om 
at vedkommende er uegnet gjøres skriftlig, være en prosessledende avgjørelse 
uten klageadgang? Hvordan skal dette evt. formidles og til hvem? 

 

§§11/12: Det bør også fremgå tydeligere hva barneverntjenestens ansvar er når 

det gjelder å informere/veilede tillitspersonen om mandatet og ivaretakelsen av 

oppgavene. Hvor omfattende skal dette gjøres? I hvilken grad kan dette påvirke 

tillitspersonen i forhold til forventningene om at rollen skal være nøytral? 

 

Barneverntjenesten er uenig i departementets vurderinger om at «ordningen med 

tillitsperson ikke pålegger barneverntjenesten noen nye oppgaver av betydning, 

annet enn å legge til rette for at barnet får anledning til å ta med seg denne 

personen». Departementet anser imidlertid at det blir noe merarbeid knyttet til 

utstedelse av politiattester. Barneverntjenesten vil påpeke at ansvaret innebærer 

både å informere tillitspersonene i forhold til deres mandat/oppgaver og 

forvaltningen av disse, vurdere tillitpersonens egnethet, besørge skriv som 

utløser politiattest samt påse at underskrevet taushetserklæring foreligger av 

tillitspersonen.  
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Asker barneverntjeneste ber om at departementets merknader 
innarbeides i et rundskriv eller en veileder til forskriften. 

 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Anne-Karin Andvik 
barnevernsjef      Cathrine Hagen Andersen 

leder avdeling ungdom  
 
Hanne Børing 
juridisk rådgiver 
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