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

Vi viser til Barne-, og likestillings- og inkluderingsdepartementets brev av 26. mai 2011
med vedlegg.

ustisde artementet har føl ende merknader:

Vi har forståelse for de hensynene som gjør seg gjeldende mht. barnets rett til og behov
for representasjon i en barnevernssak. Det er vesentlig at barnets interesser og
synspunkter blir ivaretatt.

Som kjent ble det 26. mars 2010 vedtatt en ny vergemålslov. Denne loven er foreløpig
ikke trådt i kraft. Formålet med loven og den vedtatte omorganiseringen av
vergemålsområdet er å oppnå økt profesjonalisering og økt oppmerksomhet om den
vergetrengendes (barnets) rettigheter og behov. Vergens oppgaver etter den nye
vergemålsloven i saker som dette og oppgavene talspersonen skal ha etter forslaget er
langt på vei parallelle.

Etter vårt syn er det derfor behov for å vurdere reglene om rett til en talsperson opp
mot reglene om rett til en egnet og habil setteverge (midlertidig verge) i
vergemålsloven. For de fleste barn er det foreldrene som er verger og rettslige
representanter. I saker som dette vil foreldrene imidlertid som oftest være inhabile som
verger. Barnet vil da ha rett til å få oppnevnt en midlertidig verge for å ivareta sine
interesser. Når en slik verge skal oppnevnes, er de hensyn som nevnes i høringsnotatet
punkt 3.5 til 3.6 relevante. Denne retten til oppnevnt verge gjelder for alle barn under 18
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år og i alle situasjoner der barnet har behov for rettslig representasjon. Retten er ikke
begrenset til fylkesnemndssaker.

Etter vårt syn vil det være grunn til å foreta en nærmere vurdering av dette med tanke
på en hensiktsmessig samordning av regelverkene. En mulig løsning kunne være en
opphevelse av forskriften om rett til talsperson og innarbeiding av en egen
bestemmelse om slik representasjon i vergemålsforskriften når den nye loven settes i
kraft. Om ønskelig kan dette drøftes nærmere i et møte.
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