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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 Departementets høringsbrev av 14.2.2014.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus støtter i hovedsak forslaget om forskrift om barns rett til
medvirkning. Denne rettigheten for barn utløser særskilte plikter for alle som innehar ansvar etter
barnevernlovens bestemmelser. Vårt inntrykk av praksisfeltet er at denne plikten ivaretas i
varierende grad. En egen forskrift om barns rett til medvirkning er således av sentral betydning.

Vi har følgende kommentarer til innholdet i den foreslåtte forskriften med merknader:

Til forslagets § 7 om dokumentasjon:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er av den oppfatning at slik denne bestemmelsen er formulert,
ivaretar den ikke i tilstrekkelig grad behov for og krav til dokumentasjon av barnevernets
aktiviteter for å sikre medvirkning. Etter vår vurdering må dokumentasjonen vise hva
barnevernet har gjort og sagt, hvordan prosessen er ivaretatt og på hvilken måte omgivelsene er
tilrettelagt for å gi størst mulig grad av trygghet for barnet.

Til forslagets § 9 om barnets rett til å ha med seg en tillitsperson:
Her tiltrer vi Fylkesmannen i Buskerud sin kommentar til denne bestemmelsen, der det fremgår
følgende:
«Vi mener at ordningen med tillitsperson burde omfattet alle barn som er i kontakt med
barnevernet, spesielt de som er plassert utenfor hjemmet med bakgrunn i egen atferd og alle
barn i en undersøkelsesfase. Viforstår at dette vil kreve en lovendring, og dermed ikke er
relevant som horingsuttalelse i denne omgang, siden ordlyden i den vedtatte lovendringen
begrenser omfanget til bare å gjelde barn som omsorgen er overtattfor. Vi håper imidlertid at
Departementet vil arbeide viderefor en utvidelse av ordningen.»

Til forslagets § 14 om politiattest:
Fylkesmannen finner at en bestemmelse som regulerer krav om politiattest for tillitspersonen kan
være nødvendig. Samtidig utløser dette kravet minst énpraktisk utfordring. Det vises i
merknaden til forslagets § 10 at barnet «alltid kan bytte tillitsperson når det onsker det». Kravet
om politiattest gjør at det ikke er mulig å garantere at barnet kan bytte tillitsperson når det ønsker
det, eksempelvis kort tid i forkant av et møte. Dette henger sammen med at det ved flere
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politistasjoner i landet kan ta flere uker før man har en politiattest på plass. En mulig løsning på
denne utfordringen kan være at barnet kan benytte seg av den valgte tillitspersonen også i
perioden før politiattesten er utstedt.

En generell og samlet bemerkning til forslagets bestemmelser om tillitspersonen:
Den nye bestemmelsen i barnevernloven om barns rett til tillitsperson er blant annet en
realisering av noe barn selv har uttalt og ønsket. Det gjør denne bestemmelsen viktig. Plassering
av bestemmelsen gir mening, all den tid tillitspersonen fungerer i den hensikt å sikre barnets
stemme.

Samtidig oppfatter vi at formuleringene av bestemmelsene i merknadene til den foreslåtte
forskriften viser at denne konstruksjonen kan yære vanskelig å danne. Forskriftens merknader
presiserer ved flere anledninger at denne rollen ikke skal være en formalisert rolle. Samtidig ser
vi at konsekvensene av det å lovfeste rollen i formell lov og forskrift, gjør at rollen i en viss grad
allikevel formaliseres. Strukturene rundt denne rollen som etter sigende ikke skal formaliseres, er
etter bestemmelsene i den foreslåtte forskriften til dels svært detaljerte.

Det er flere momenter som barnevernet i følge bestemmelsene i den foreslåtte forskriften må
ivareta, og selv om barnet i prinsippet skal kunne velge hvem som helst, kan ikke tillitspersonen
være hvem som helst. Den kan heller ikke fylle rollen på en hvilken som helst måte.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus stiller spørsmål om det ville være vel så hensiktsmessig å
legge til rette for en viss systematisk formalisering, all den tid det antageligvis ikke er mulig ikke
å formalisere den. Vi vil også bemerke at for at barnet skal kunne ta et tilnærmet reelt valg av
hvem som skal være tillitsperson, så bør det vurderes om vedkommende i det minste bør få
kompensert tapt arbeidsfortjeneste samt få dekket reiseutgifter.

Med hilsen

Bente Rygg
avdelingsdirektør Tove Narud

seksjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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