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FORSKRIFT OM BARNS RETT TIL MEDVIRKNING - SÆRSKILT 

TILLITSPERSON I EGEN BARNEVERNSSAK - HØRING. 

   

 

 

VIKTIGE PUNKTER I SAKEN: 

 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender på høring utkast til ny forskrift om 

barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson. De ber om 

eventuelle merknader fra høringsinstansene innen 2. mai 2014. 

 

Stortinget vedtok i juni 2013 en ny overordnet bestemmelse om medvirkning som er tatt inn i 

bestemmelsen § 4-1 om barnets beste. Bestemmelsen trer i kraft 1. juni 2014. Nytt annet ledd i 

§ 4-1 om barnets beste lyder: 

 

”Barnet skal gis mulighet til medvirkning og det skal tilrettelegges for samtaler med 
barnet. Barn som barnevernet har overtatt omsorgen for kan gis anledning til å ha 
med seg en person barnet har særlig tillit til. Departementet kan gi nærmere forskrifter 
om medvirkning og om tillitspersonens oppgaver og funksjon.” 
 
Departementet har på denne bakgrunn utarbeidet utkast til forskrift om medvirkning og 

tillitspersonens oppgaver og funksjon. Det tas sikte på at forskriften trer i kraft 1. juni 2014 

samtidig med endringen i barnevernloven § 4-1. 

 

Barnets rett til å bli hørt kom også før lovendringen til utrykk i ulike bestemmelser i 

barnevernloven med forskrifter. Barnets rett til deltagelse ble imidlertid ikke alltid ivaretatt i 

praksis. Barnets rett til medvirkning er derfor styrket gjennom den nye overordnede 

lovbestemmelsen om medvirkning samt ny forskrift om medvirkning og tillitsperson. 

 

Barn og unge i barnevernet skal ha anledning til å si hva de mener og ønsker før det tas 

avgjørelser om dem og for dem. Medvirkning handler om at barna skal få tilstrekkelig 

informasjon som skal gis på en hensiktsmessig måte, at samtaler med barnet skjer i trygge 

rammer, at barnet skal få mulighet til innflytelse, at medvirkningen skal dokumenteres og at 

barnet mottar og gir tilbakemelding på hjelpen barnevernet gir barnet.  
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Barnevernet i Bærum har i flere år praktisert medvirkning gjennom opplæring i 

«Barnesamtalen», et opplæringskonsept i det å snakke med barn, utarbeidet av Gamst og 

Langballe. Alle barn snakkes med i barnevernet og hvis det er grunner til at det ikke lar seg 

gjøre blir dette dokumentert i fagsystemet.  

 

Barnevernet i Bærum har også undertegnet en formell samarbeidsavtale med Landsforeningen 

for barnevernsbarn, der formålet er å øke barns deltakelse og mulighet for påvirkning i kontakt 

med barneverntjenesten. 

 

Formålet med en egen tillitsperson for barnet er å gi barnet en trygghet slik at han eller hun 

lettere kan gi utrykk for sine synspunkter om viktige forhold i egen barnevernssak. 

Utgangspunktet er at barnet kan ha en tillitsperson når barnevernet har overtatt omsorgen for 

barnet, men det betyr ikke av barneverntjenesten er avskåret fra å la barnet ha med seg en 

særskilt tillitsperson selv om omsorgen ikke er fratatt foreldrene. Tillitspersonen skal være et 

supplement til øvrige aktører i barnevernssaken. 

 

Forskriften angir ytre rammer for hvordan barn skal gis mulighet til å medvirke og hvordan de 

ansatte i barnevernet skal legge til rette for dette. Barn og unges medvirkning vil kunne variere 

i stor grad ut fra mange forskjellige hensyn som alder, hva det er spørsmål om å medvirke til 

osv. 

 

Barnet skal selv velge hvem som skal være tillitsperson. Barnevernet kan bestemme at 

personer som kan skade barnets interesser eller ha en svært uheldig innflytelse på barnet ikke 

kan være tillitsperson. 

 

Barneverntjenesten skal sørge for at tillitspersonen undertegner taushetserklæring og at 

vedkommende leverer politiattest. Tillitspersonen skal ikke ansettes eller administreres av 

barneverntjenesten. Barneverntjenesten skal ikke yte noen form for økonomisk kompensasjon 

for tillitspersonen. Barnevernet får noen tilleggsoppgaver, men dette lar seg løse ved hjelp av 

gode rutiner. 

 

Barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak, er en ny ordning. 

Departementet legger derfor opp til at det vil bli fulgt med på om forskriften fungerer etter 

intensjonen. 

 

Rådmannen har drøftet utkast til ny forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet 

til å ha en særskilt tillitsperson med barnevernet. Barnevernet har ingen merknader til utkast til 

ny forskrift. Rådmannen orienterer Sektorutvalg barn og unge om saken.  

 

Forskriften ligger som vedlegg i saken. 

 
 

 

Forslag til vedtak: 

 

Sektorutvalg barn og unge støtter utkast til ny forskrift om barns rett til medvirkning og 

barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson.  

 

 

Vedlegg:   

 Høringsnotat  (L) (201551).pdf 2257617 
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Behandlingen i møtet 

 

Votering: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

BAUN-031/14  - 22.04.2014 Vedtak: 

 

Sektorutvalg barn og unge støtter utkast til ny forskrift om barns rett til medvirkning og 

barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson.  
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