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Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne- og ungdomsavdelingen

Postboks 8036 Dep

0030 Oslo

Oslo, 30.09.2011

Høringssvar — Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som
skal behandles i fylkesnemda for barnevern og sosiale saker.

Landsforeningen for barnevernsbarn (Lfb) er en organisasjon for barn som har eller har  hatt

tiltak i barnevernet. Målsetningen er at vi gjennom all vår aktivitet og virksomhet ønsker å gi

barnevernsbarn en stemme og medvirkning i saker som berører dem. Vi arbeider for å bedre

rettigheter for barn og unge under barnevernet, samt for å endre stereotype oppfatninger

om  barnevernet og barnevernsbarn. Vi søker å involvere barnevernsbarn gjennom forskjellige

arrangementer samt at vi deltar i den offentlige debatt.

Landsforeningen for barnevernsbarn vil med dette gi sitt høringssvar til forslaget til revidert

forskrift om barnets talsperson. I all hovedsak støtter Landsforeningen for barnevernsbarn

departementets forslag til revidert forskrift. I de store trekkene ønsker vi forslagene til

endringer velkomne, da de etter vårt syn bidrar til nødvendige presiseringer og spissing av

mandatet til talspersonen. Dette vil slik vi ser det utgjøre gode bidrag til å tydeliggjøre
talspersonenes rolle, noe som igjen kan ha positiv effekt på barnet i møte med talspersonen.

Lfb ønsker også å bemerke at det er gledelig å se at departementet tar tilbakemeldingene fra
FNs barnekomitè på alvor, og implementerer disse i arbeidet med den reviderte forskriften.

Vi vil med bakgrunn i dette begrense oss til primært å trekke frem de punkter vi ser som

mest sentrale.

3.1 Det rettslige utgangspunkt — barnets rett til å bli hørt
Lfb ønsker å fremheve viktigheten av at barnet skal ha en reell valgfrihet, og i den grad det er

mulig, uten å være under påvirkning av voksnes innflytelse. Vi ser det derfor som svært

positivt at det forslås inntatt i revidert forskrift at talspersonen skal forsikre seg om at barnet

forstår hva ordningen innebære, samt vurdere om barnet fortsatt ønsker å uttale seg

gjennom en talsperson. Tilsvarende gjelder presiseringen om at barnet når som helst har
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anledning til å ombestemme seg. Lfb ser at dette kan bidra til å lette barnets situasjon, da
det på ingen måte skal være noe barnet skal føle at han eller hun må gjøre.

3.3 Kompetanse til å oppnevne talsperson
Departementet viser til at det forekommer store geografiske forskjeller mellom nemdene

når det gjelder bruken av talspersoner, og at det således er formidlet ønske fra enkelte hold
om å gjøre ordningen obligatorisk. Lfb støtter vurderingen om at det fortsatt bør være en

individuell vurdering som ligger til grunn, og ikke en obligatorisk ordning. En obligatorisk
ordning vil kunne føre til at barnet vil kunne føle seg presset til å måtte gi uttrykk for sin
mening. Dagens ordning legger bedre til rette for at det er et tilbud barnet kan benytte seg
av, under forutsetning av at det gis god informasjon og at ordningen gjøres tilgjengelig for
barnet.

Landsforeningen for barnevernsbarn stiller seg undrende til hva som skaper de store

geografiske forskjellene, og vil oppfordre departementet til å se nærmere på dette samt

imøtekomme behovene med nødvendige tiltak.

3.5 Talspersonenes oppgave og rolle
Lfb støtter forslaget om at talspersonene ikke lenger skal gi sin selvstendige mening i saken.
Det at talspersonen nå kan fokusere på å formidle barnets mening vurderer vi at kan bidra til
å trygge barnet under samtalen med talspersonen, da barnet ikke trenger å lure på hva
talspersonen vil synes om det barnet sier. En klargjøring av talspersonens rolle på dette
punktet vil også etter vårt skjønn ha positive ringvirkninger for de andre involverte parter, da
talspersonens rolle vil fremstå langt mer tydelig. Vi kjenner til at det i mange saker kan
oppstå uklarheter om talspersonens fremstilling av barnets synspunkter, kan være

sammenblandet med talspersonens egen oppfatning. Lfb ønsker derfor forslaget til endring
velkommen.

3.6 Informasjon om den konkrete saken
Av hensyn til barnets rettssikkerhet mener Lfb at det bør være fylkesnemdas leder som
utarbeider et kort sammendrag av saken til bruk for talspersonen. Vi har forståelse for at det
kan vurderes som hensiktsmessig at barneverntjenesten gjør dette da de allerede kjenner
saken godt, men vi ser det som uheldig at en instans som er part i saken skal gi talspersonen
denne informasjonen. Etter vår vurdering vil fylkesnemdas leder være i en bedre posisjon for
å kunne gi en objektiv fremstilling.

3.8 Videreformidling av barnets synspunkter
Spørsmålet om talspersonens videreformidling bør foregå ved skriftlig fremstilling i tillegg til
den muntlige ser Lfb som svært sammensatt. På den ene side kan en skriftlig fremstilling

fremstå som "mer gyldig" enn en muntlig, og det er fare for at den skriftlige fremstillingen
tillegges mer vekt enn talspersonens forklaring under forhandlingsmøtet. Samtidig kan en

skriftlig fremstilling bidra til, under forutsetning av at barnets alder og modenhet tilsier det,
at barnet får en mulighet til å forsikre seg om at det som legges frem under
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nemdsbehandlingen er identisk med barnets synspunkter. Vi har videre stilt oss spørsmålet

om de eldste barna kan eller bør få mulighet til selv å bestemme om det skal lages en

skriftlig rapport, eller om dette bør avgjøres av fylkesnemdsleder eller departement. Lfb

mener at hovedfokuset i dette spørsmålet må være at videreformidlingen uansett form må

tilstrebes å være så riktig som mulig.

Vi ønsker lykke til videre i arbeidet med forskriften. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere

skulle ha spørsmål eller behov for ytterligere drøftning.

Vennlig hilsen

(sign.)

Ruzzel Abueg

Leder

Nina Hotvedt

Organisasjonssekretær
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