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Høring - forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet
til å ha en særskilt tillitsperson

Fylkesmannen i Hedmark viser til høringsnotat av 14. februar 2014, og vil komme med
følgende innspill til forskriften:

Det ses positivt på formålet med lovbestemmelsen og forskriften, herunder særskilt det at
barns rett til medvirkning presiseres og defineres.

Fylkesmannen ser imidlertid fare for enkelte praktiske utfordringer, særlig når det gjelder
gjennomføring av tiltak om tillitsperson. Derfor tror Fylkesmannen det vil være nyttig med
utdyping under noen paragrafer i forskriften.

Vedrørende 4 om informas'on til barnet om medvirknin
Vi mener det her mangler en sammenheng med forskriftens § 7, og at det bør vises til at
innholdet i § 4 skal dokumenteres.

Vedrørende 7 om dokumentasbn
Vi tror det hadde vært nyttig med en utdyping av hva som skal dokumenteres og på
hvilken måte. Kanskje særlig hva dette vil innebære av krav til statlig og regional
barnevernmyndighet, som dette antagelig vil være nyere for. Det bør vises til § 4 i § 7.

Vedrørende § 9

Vi kan ikke se at det er inntatt noen aldersgrense for når barnet skal kunne ha
tillitsperson, eller at denne paragrafen er klart forbundet med bvl. § 6-3. Hvordan vil
muligheten bli for barn under 7 år til å ha tillitsperson? Dette bør omtales.

Vedrørende § 12

Vi mener barneverntjenesten også bør ha en tydelig oppgave/plikt når det gjelder å
informere tillitspersonen om rollen som er definert i § 11. Kanskje som et punkt c) under
denne paragrafen.

Videre tror vi det kan oppstå en del praktiske vansker med å rekruttere tillitspersoner når
det ikke åpnes for noen form for kompensasjon eller utgiftsdekning. Man kan for eksempel
lett se for seg at et barn plasseres i fosterhjem et stykke unna omsorgskommunen, men
ønsker seg en tillitsperson «hjemmefra». Da kan det blir problematisk for denne personen,
både å skulle ta seg fri fra arbeid for å delta på møter og dekke reiseutgifter, uten
kompensasjon.

Det er også kjent at en del barn må flytte, både mellom fosterhjem og institusjoner. Da
kan det blir problematisk å opprettholde samme tillitsperson på grunn av avstand.
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Vi savner også en retningslinje for hva barneverntjenesten skal foreta seg dersom et
oppdrag som tillitsperson, av forskjellige grunner, må avsluttes.

Med hilsen

Trond Lutnæs e.f Ida Kjerschow Harstad
fylkeslege seniorrådgiver
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