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Administrasjonens forslag

Barneverntjenesten i Horten kommune foreslår at det alltid oppnevnes en talsperson
for barnet, og at det presiseres at barnet selv skal kunne velge om det vil la seg
representere av en talsperson i fyikesnemda.
Barneverntjenesten i Horten kommune foreslår at det presiseres at talspersonen skal
være godt skolert, en ønsker seg en ordning hvor talspersonene er ansatt i
fylkesnemda.

06.09.2011 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie

Vedtak:

Horten kommune foreslår at det alltid oppnevnes en talsperson for barnet, og at
det presiseres at barnet selv skal kunne velge om det vil la seg representere av
en talsperson i fylkesnemnda.
Horten kommune foreslår at det presiseres at talspersonen skal være godt
kvalifisert for oppgaven og at personen oppleves som uhildet fra alle parter i
saken som føres for fyikesnemnda.

Nløtebehandling:

Børre Jacobsen fremmet følgende forslag:

1. Horten kommune foreslår at det alltid oppnevnes en talsperson for barnet, og at det
presiseres at barnet selv skal kunne velge om det vil la seg representere av en
talsperson i fylkesnemnda.



2. Horten kommune foreslår at det presiseres at talspersonen skal være godt kvalifisert
for oppgaven og at personen oppleves som uhildet fra alle parter i saken som føres
for fylkesnemnda.

Votering:
Jacobsens forslag enstemmig vedtatt alternativt mor administrasjonens forslag..



Bakgrunn

Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet har sendt ut forslag til revidert forskrift om
barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemda for barnevern og sosiale saker.
Høringsfrist er 1.10.11.

Faktiske forhold

BLD foreslår å endre forskriften slik at den samsvarer med barnevernloven § 6-3 første ledd
som sier at et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne
synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som
berører ham eller henne.

BLD foreslår å innta i forskriften at barnets ønske skal tillegges stor vekt ved vurderingen av
om talsperson skal oppnevnes. Dersom barnet ikke ønsker en talsperson, mener
departementet at dette skal være avgjørende. Barnet har en rett,  men  ingen plikt til å uttale
seg.

BLD foreslår også at talspersonen ikke lenger skal gi sin selvstendige mening i saken, men
kun formidle barnets synspunkter og mening. Det er et ønske om at talspersonen skal
forsikre seg om at barnet forstår hva ordningen innebærer, og at talspersonen skal vurdere
om barnet fortsatt ønsker å uttale seg gjennom en talsperson. Det er også foreslått å
presisere i forskriften at samtalen med barnet skal tilrettelegges etter dets alder og
modenhet.

Vurderinger

Barneverntjenesten i Horten kommune finner det riktig at forskriften endres slik at den
samsvarer med barnevernloven.

I utgangspunktet er barneverntjenesten helt enig i at barnet skal ha retten til selv å velge om
det ønsker å redegjøre for sine meninger i fylkesnemda. Dette er et viktig juridisk prinsipp.
Det kan være vanskelig for et barn å ta stilling til om det skal oppnevnes en talsperson eller
ikke. I forbindelse med en sak i fylkesnemda har barnet ofte flere personer og instanser å
forholde seg til, f.eks barneverntjenesten, advokater, sakkyndige m.fl. For barnet kan dette
innebære en usikkerhet i forhold til hva de ulike instansene gjør. A ta stilling til om det skal
oppnevnes en talsperson kan medføre usikkerhet, det vil være avgjørende for barnets valg
hva slags informasjon det får om talspersonfunksjonen.

Barneverntjenesten i Horten kommune finner det derfor mer hensiktsmessig om det alltid
oppnevnes en talsperson, at talspersonen alltid møter barnet, forklarer hva rollen innebærer,
og på den måten gir barnet et tryggere grunnlag for å velge om det skal la seg representere
av talspersonen. Barneverntjenesten mener altså at det alltid skal oppnevnes en talsperson,
men at barnet selv kan velge om det vil benytte seg av talspersonen i fylkesnemda. Det er
også riktig å påpeke at det er av avgjørende betydning hvordan talspersonen gjennomfører
dialogen med barnet. Det vil derfor være viktig at talspersonen er skolert og erfaren i rollen.
En ønsker seg en ordning hvor fylkesnemda tar ansvaret for at så skjer. Talspersonene kan
f.eks være ansatt hos fylkesnemda.

Som nevnt er det flere ulike instanser inne i en nemdsbehandling. Barneverntjenesten har et
selvstendig ansvar for å vurdere saken ut i fra barnets beste. Barneverntjenesten støtter
derfor forslaget om at talspersonen ikke lenger skal gi sin selvstendige mening i saken, men
kun formidle barnets synspunkter og mening. Som påpekt, er skolering og erfaring viktig for
at talspersonen skal kunne forvalte sin rolle i henhold til dette. Likeledes finner
barneverntjenesten det viktig at det presiseres at samtalen skal tilrettelegges etter barnets
alder og modenhet.



Konklusjon.

Forslaget til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i
fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker støttes, med noen presiseringer:

Barneverntjenesten i Horten kommune foreslår at det alltid oppnevnes en talsperson
for barnet, og at det presiseres at barnet selv skal kunne velge om det vil la seg
representere av en talsperson i fylkesnemda.
Barneverntjenesten i Horten kommune foreslår at det presiseres at talspersonen skal
være godt skolert, en ønsker seg en ordning hvor talspersonene er ansatt i
fylkesnemda.


