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

Vi viser til høringsbrev av 26.05.2011.

NKVTS stiller seg positivt til de fremsatte forslagene om endringer i forskrift om barnets talsperson i
saker som skal behandles i fylkesnemnda. De foreslåtte endringene vil bidra til å styrke barnets rett til
deltakelse i egen sak, og tydeliggjør talspersonens rolle. Vi anser det som særlig viktig at talspersonen
ikke lenger skal gi sin selvstendige oppfatning i saken, men kun formidle barnets synspunkter og mening.
Dette vil harmonere bedre med FNs barnekonvensjon artikkel 12. Endringen i forskrift § 1, hvor barnets
ønske om oppnevning av talsperson skal tillegges stor vekt i fylkesnemndas vurdering av om det skal
oppnevnes talsperson eller ikke, vil også kunne bidra til å sikre at talsperson oppnevnes i tilfeller der
barnet ønsker det. Det fremgår av høringsnotatet at det har vært en økning i bruk av talsperson for barn i
de senere årene, men at det fremdeles sannsynligvis er store geografiske forskjeller når det gjelder bruken
av ordningen. Hvis intensjonen med forskriftsendringene skal oppfylles og dermed barns rettsstilling bli
styrket, bør det sikres mer enhetlig praksis i oppnevning av talsperson. Utviklingen i bruken av ordningen
bør kartlegges med sikte på å vurdere om barns rettsstilling blir bedret.
Departementet ber særskilt om innspill angående spørsmålet om talspersonen bør videreformidle barnets
synspunkter muntlig eller skriftlig. NKVTS mener at talspersonen bør gi en kort skriftlig rapport om
barnets hovedsynspunkt, og deretter innkalles til fylkesnemndas forhandlingsmøte for en muntlig
redegjørelse med eventuell utdyping av opplysninger i den skriftlige rapporten. Om barnet er godt
informert om ordningen, herunder også muligheten til å endre synspunkt (pkt. 3.1 Det rettslige
utgangspunkt) svekkes argumentene som anføres mot skriftlig rapport i høringsnotatet.
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