
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Sosial- og familieavdelingen

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Postboks 8036, Dep
0030 Oslo

Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2011/12510-2 S-BFS Hilde Håland 29.09.2011

Horingsuttalelse - Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal
behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til departements brev av 26.05.11 og vedlagte
høringsnotat.

Vi har gjennomgått høringsnotatet og støtter i all hovedsak de foreslåtte presiseringer og
endringer. Vi ønsker for øvrig å følge departementets oppfordring om å uttale oss om
problemstillingen knyttet til hvordan talspersonen skal formidle barnets mening overfor
nemnda. Vi støtter departementets forslag om å beholde dagens ordning som innebærer at
talspersonen kun skal gi en muntlig fremstilling av barnets synspunkter i saken.  I  likhet med
departementet er vi opptatt av at barnet ikke skal bindes opp av hva det har uttalt tidlig i
prosessen. Som kjent vet vi at flere barn av ulike grunner endrer sine uttalelser/oppfatninger
underveis i prosessen frem mot nemndsmøtet. Da er det svært viktig at tidligere uttrykte
meninger ikke urettmessig (i strid med barnets ønske) tillegges vekt. Vi mener at en skriftlig
rapport vil kunne få en slik svært uheldig konsekvens, og dermed undergrave formålet med
talspersonordningen. Vi mener videre forslaget om å beholde dagens ordning harmonerer best
med bestemmelsen om at barnet når som helst kan ombestemme seg om hvorvidt det ønsker å
benytte seg av talspersonen, jf. ny § 5 annet ledd.

Avslutningsvis vil vi tillate oss å nevne at vi er av den klare oppfatning at det bør stilles krav
om politiattester for talspersoner. Talspersonene vil ha direkte kontakt med barna, noe som
uten tvil gir dem en posisjon som gjør det mulig å opparbeide seg et tillitsforhold til barnet.

Med hilsen

Gerd Reinsvollsveen
avdelingsdirektør Tove Narud

seksjonssjef
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