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Høringsuttalelse - Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha
en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak.

Vi viser til høringsbrev og høringsnotat fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av

14. februar 2014, med høringsfrist 2. mai 2014. Folkehelseinstituttet (FHI) stiller seg bak

intensjonene i forslaget til forskrift og imøteser styrkingen av barns innflytelse i egen barnevernssak

som ligger i forslaget. Vi har følgende kommentarer til enkelte kapitler:

Kapittel 1. Generell bestemmelse.
FHI stiller seg bak den generelle bestemmelsen.

Kapittel 2. Barn og unges medvirkning i barnevernssaker.

FHI stiller seg i hovedsak bak intensjonen i kapittelet.

Under § 7 Dokumentasjon ønsker FHI å understreke at behovet for dokumentasjon anses å være

spesielt sterkt i tilfeller der barnets synspunkt kommer til uttrykk gjennom ikke-verbal

kommunikasjon (jf. § 3 Definisjon av medvirkning). Ikke-verbal kommunikasjon kan i særlig grad gi

rom for ulike fortolkninger. I slike tilfeller bør det derfor redegjøres grundig for grunnlaget for de

tolkningene som er gjort av barnets synspunkt. Denne tolkningen bør også, så langt det lar seg gjøre,

være presentert for barnet, slik at hun/han kan bekrefte eller avkrefte om synspunktet er tolket

riktig.

Kapittel 3. Barnets tillitsperson.

FHI stiller seg bak intensjonen i kapittelet.

Det anses som særlig positivt med klargjøringen under § 8 Formål og bruk av tillitsperson at

tillitspersonen kommer i tillegg til øvrige aktører i barnevernssaken. Denne ordningen må dermed

ikke gå på bekostning av andre rettigheter og/eller ressurser som allerede er tilgjengelige for barn

under barnevernets omsorg, som en fast tilsynsfører for barn i fosterhjem.

FHI er skeptiske til forutsetningen under § 12 Barneverntjenesten oppgaver når det gjelder

tillitsperson om at barneverntjenesten ikke skal yte noen form for økonomisk kompensasjon for

tillitspersonen. Barn som er under barnevernets omsorg har ofte et mindre sosialt nettverk enn
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andre barn og nettverket består oftere av profesjonelle personer. Det er viktig at slike personer vil

kunne stille seg til disposisjon for barnet, uten at det kan ventes at de skal bruke egen fritid og
økonomiske midler på slik hjelp og oppfølging. FHI mener derfor det bør gis adgang til å gi

kompensasjon i tilfeller der oppgaven som barnets tillitsperson i vesentlig grad går på bekostning av
andre pålagte arbeidsoppgaver.
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