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

Det vises til høringsnotat av 14.02.2014 med høringsfrist 02.05.2014.

På vegne av barneverntjenestene i Indre Namdal, Verran, Steinkjer, Inderøy, Verdal , Værnesregionen og  
Levanger anmerkes følgende;
Barneverntjenestene vil i sin helhet slutte seg til Asker Kommunes høringssvar datert 24.04.2014. Dette 
gjelder både i henhold til generelle bemerkninger, men også knyttet til de enkelte bestemmelser. 

Barns rett til medvirkning:
Det bemerkes herunder at barns rett til medvirkning er av stor viktighet da det å ha informasjon om, og 
mulighet til å kunne uttale seg, om sitt eget liv er av stor betydning for alle. Dette må selvsagt sees i 
sammenheng med alder og utvikling, og deltakelse må legges til rette ut fra dette. 

Tillitsperson:
Ovennevnte barneverntjenester er usikre på hvordan ordningen vil fungere i praksis og etter sin hensikt. 
Vi ser flere utfordringer knyttet til at en tillitsperson skal være valgt av barnet, men at det er opp til 
barneverntjenesten å avgjøre hvorvidt tillitspersonen er "egnet", herunder innhente politiattest og få 
underskrevet en begrenset taushetserklæring.  
Barn som barneverntjenesten har kontakt med kan i mange tilfeller bli utsatt for press fra sine 
nærmeste når det kommer til å være lojal, noe som igjen vil kunne få påvirkning til valg av tillitsperson. 
En vet fra intervju og forskning gjort opp mot familier som har kontakt med barnevernet, at de ofte 
opplever at de må forholde seg til svært mange ulike aktører, og at det kan være vanskelig for voksne, 
og barn, å skjønne hvem alle er og hva deres rolle er. Innføring av tillitsperson vil kunne medføre en 
ekstra belastning. Det anses som viktig at det gis en presisering i forhold til  forskjellen og hensikten med  
for eksempel barnets talsperson, tillitsperson og tilsynsfører. 
Det vil også være viktig med en problematisering i forhold til de barn som ikke har noen i sin nærhet de 
tenker kan være tillitspersoner. 
Det bør sees på mulighetene for å utarbeides for eksempel ett informasjonshefte fra Departementets 
side som kan leveres til mulige tillitspersoner om hensikt, rolle osv.  

De enkelte bestemmelser anmerkes følgende:



§ 11/12 :
I tillegg til de anmerkninger som blir gjort fra Asker i forhold til at "ordningen med tillitspersoner ikke 
påleggger barneverntjenesten noen nye oppgaver av betydning" bemerkes at det også vil bety 
merarbeid knyttet til vurderinger av hvorvidt tillitspersonen kan ivareta og fyller de kriterier som er satt 
opp vedrørende dette. Dette vil kreve både tid og ressurser, i form av samtaler og vurderinger. 
§ 13 :

Vi vurderer at det her vil kunne oppstå uheldige og kompliserte situasjoner hvor en presisering i forhold 
til hvordan en skal forholde seg til taushetserklæring for tillitspersoner. En anser, som Oslo kommune, at 
tillitspersoner bør ha samme taushetserklæring som oppdragstakere i barneverntjenesten ellers. 
§ 14: 
Det støttes at tillitspersoner må fremvise politiattest.
Økonomi: 
Det ønskes at det presiseres i forhold til punkt om at tillitsperson ikke skal lønnes eller på annen måte 
motta godtgjøring ved møter eller samtaler vedkommende er med på. Dette for at det ikke skal oppstå 
uenighet eller på annen måte misforståelser knyttet til dette. Det er også viktig for barneverntjenestene 
slik at det ikke oppstår ulik praksis i de ulike kommuner. 

Barneverntjenestene i Indre Namdal, Verran, Steinkjer, Verdal, Inderøy, Levanger og Værnesregionen 
ber om at departementets merknader innarbeides i et rundskriv eller en veileder til forskriften.

På vegne av ovennevnte kommuner

Med hilsen

Lene Vibeke Rønning
barnevernleder


