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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM BARNS RETT TIL 

MEDVIRKNING OG BARNS MULIGHET TIL Å HA EN SÆRSKILT 

TILLITSPERSON I EGEN BARNEVERNSAK 

 

Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om barns rett til 

medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernsak: 

 

I forbindelse med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringssak om endringer 

i barnevernloven (Prop 106L, 2012 – 2013), uttalte Oslo kommune seg positiv til endring i § 4-

1 om barns medvirkning. Oslo kommune er også positiv til den nye forskriften. 

 

Forskriften skal gi føringer for praktiseringen av en ny lovbestemmelse,  og det er derfor 

avgjørende at forskriften gir entydige tolkningsmuligheter, og at merknadene er utfyllende. 

Uklarheter kan lett bidra til at det utvikles ulik praksis i de enkelte barneverntjenestene.  

 

Oslo kommune ønsker å gi følgende kommentarer til forslaget: 

 

1. § 10 Krav til tillitsperson.  

Barn og unge kan bearbeides til å be om løsninger som genererer goder for en 

tillitsperson, men som ikke nødvendigvis er til barnets eller ungdommens beste i den 

aktuelle situasjonen eller over tid. For å hindre at personer som har personlige 

interesser, for eksempel økonomiske, blir valgt til tillitsperson, bør det fremgå i 

merknadene at dette er forhold som kan tillegges vekt når barneverntjenesten skal 

vurdere egnethet.  

 

2. § 13 Taushetsplikt. 

Reglene for taushetsplikt er uklare og åpner for ulik praksis. Tillitspersonens uformelle 

rolle i en tjeneste med streng taushetsplikt kan være utfordrdrende å praktisere. Oslo 

kommuner mener derfor at tillitspersoner bør ha samme taushetsplikt som 

oppdragstakere i barnevernet.  

 

3. § 14 Politiattest. 

Oslo kommune støtter forslaget om at tillitspersonen skal fremvise politiattest. 

 



 

 

 2 

4. Oslo kommune anbefaler at departementet følger nøye med på erfaringene med 

tillitsperson for å sikre at praktiseringen av ordningen er i tråd med intensjonene. 
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