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Voterinq
Rådmannens forslag datert 13.03.2014 ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Utvalg for kultur og oppvekst gir sin tilslutning til den fremlagte høringsuttalelsen

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning.



SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN

Arkivsak-dok. 14/01794-2
Saksbehandler Lilly-Anne Håversen

Behandles av Møtedato
Utvalg for kultur og oppvekst 07.04.2014

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

Bakgrunn
Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet sendte 14.februar ut
høring om utkast til ny forskrift om barns rett til medvirkning og barns
mulighet til å ha en særskilt tillitsperson. Høringsfristen for merknader er
satt til 2. mai 2014.
Stortingen vedtok i 2013 endringer i barnevernioven basert på forslag i
Prop. 106 L (2012-2013)
I den forbindelse vedtok stortinget en overordnet bestemmelse om barns
medvirkning som ble tatt inn i lovens § 4-1 om barnets beste.
Bestemmelsen trer i kraft 1. juni 2014.

Merknader
Formålet om å styrke barn og unges innflytelse og gi dem økt medvirkning
er positivt og Sandnes kommune støtter dette, slik forslag til forskrift nå
foreligger.

I den del av forslaget som omhandler barnets mulighet til å ha en
tillitsperson vil vi komme med følgende merknader;

En ser at intensjonen med tillitsperson er god, men en ser at ordningen
kan ha utfordringer både for barn og unge, også av mer praktisk art.

Forskriften legger opp til at kun barn under omsorg har en rett til å ha
tillitsperson. Barn på frivillige hjelpetiltak er ikke avskåret fra ordningen,
men en går da ut fra at foreldre ivaretar barnets interesser og at det ev
må foretas en individuelt vurdering. Her legges det opp til at foreldre
ivaretar barnets interesser. En av årsakene til barneverntiltak er ofte at
foreldre ikke klarer å ivareta barnets på en tilfredsstillende måte. Videre
vil dette også kunne tolkes slik at barneverntjenesten ikke ivaretar
barnets interesser når barn er under omsorg.

En mener at det kan være vanskelig for enkelte barn og unge å finne er
tillitsperson som ønsker å ha denne rollen. Noen av disse barna har et
begrenset nettverk, de har liten tillit til voksne, er ofte blitt sviktet av
voksne og flere av disse barna blir også flyttet bort fra sitt nærmiljø. En er
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derfor bekymret for om ordningen vil være mest til nytte for de som har
mest ressurser rundt seg. De som har begrensede ressurser, samt
kanskje må flytte geografisk bort pga fosterhjem og tiltakets beliggenhet,
vil da kunne være de som i praksis ikke kan nyttiggjøre seg ordningen.

Det forventes at tillitspersonen påtar seg oppgaven uten noen form for
økonomisk kompensasjon, heller ikke dekning av reelle utgifter som
tillitsperson kan måtte påregne. Dette kan også medføre at noen barn
kommer mer uheldig ut pga de ikke har personer rundt seg som har
mulighet til å gjøre dette gratis.

En annen bekymring er at mange av barna som er under omsorg har
ulike personer i ulike roller rundt seg. Det være seg saksbehandler,
behandlere i helsetjeneste, tilsynsfører 0.1 og en ny rolle som tillistperson
kan for mange barn og nettverket rundt også kunne virke forvirrende i
forhold til ansvar og oppfølging.

Det er viktig at det foreligger politiattest og at tillitsperson undertegner
taushetsplikt. Det er ikke tydelig hvordan dette skal registreres ev om
dette må avklares med datatilsynet og mer formelle krav til det
organisatoriske.

Høringsnotatet forutsetter at dette ikke vil medføre ekstra kostnader av
betydning for barneverntjenesten, men en ser ikke at dette er realistisk å
gjennomføre på en tilfredsstillende måte uten at det vil medføre økning i
arbeidsoppgaver og derfor også kostnader.

F rsla il v ak:
Utvalg for kultur og oppvekst gir sin tilslutning til den fremlagte
høringsuttalelsen

Rådmannen i Sandnes, 24.03.2014

Torill Jacobsen Kind
Kommunaldirektør

Trygve Apeland
Barnevernsjef

Vedlegg:
Høring - forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha
en særskilt tillitsperson.msg
Høring - forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha
en særsk.pdf
Høringsnotat (L)(201551).pdf
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