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

Norsk Barnevernsamband (NBS) vil takke for invitasjon til å gi innspill på høringen med forslag til

revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda.

Sambandets formål er å bedre oppvekstvilkår for barn og unge generelt, og for de utsatte barne- og
ungdomsgruppene spesielt, med vekt på samarbeid, brukerperspektiv, forståelse og kompetanse.

Med dette utgangspunktet legger NBS vekt på at forskriften er utformet i tråd med dagens behov og

situasjon, og at forskriftens anvendelse sikrer god brukermedvirkning.

Siden ordningen med barnets talsperson ble innført for 17 år siden, har fokuset på barns medvirkning
økt, og praktiseringen av ordningen har fulgt denne utviklingen. Departementet har i flere

sammenhenger gitt uttrykk for at det er behov for å gjennomgå regelverket om barnets talsperson,
og Norsk Barnevernsamband har derfor sett frem til forslagene til endringer og presiseringer. Målet
med gjennomgangen må være å klargjøre talspersonens rolle, tydeliggjøre barnets rett til deltakelse i
egen sak og sikre bedre samsvar med praksis og FNs barnekonvensjon.

Brukermedvirkning er viktig i barnevernets arbeid med å forbedre kvaliteten i tjenestene. I praksis

kan det noen ganger være utfordrende å utnytte denne ressursen, men det skal være et mål at

barnevernet søker å organisere og tilrettelegge i alle ledd for å sikre brukernes medvirking.

NBS registrerer at revideringen av forskriften er et resultat av prosesser, innspill og utredninger fra

flere hold og over et lengre tidsrom. Generelt sett mener NBS at departementets forslag til endringer

og presiseringer svarer godt til de påpekningene som er fremkommet fra erfaringene med å

praktisere forskriften så langt. Talspersonens rolle er viktig. Rollen innebærer å sikre at barnets

faktiske mening når frem. Det ansvaret fordrer kunnskap om barn i en utsatt livssituasjon,

etterrettelighet og lojalitet.
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Det er styrkende for forskriftens formål at departementet foreslår å presisere § 1 med at barnets

ønsker skal tillegges stor vekt. NBS vil trekke fram støtte til forslaget til ny § 5 første ledd. Når

talspersonen ikke lenger gis i oppgave å gi sin selvstendige mening om saken, vil det kunne styrke

oppmerksomheten om det barnet selv formidler. For å sikre at barnet får reell innflytelse vil vi foreslå

at barnets mening gjengis ordrett og helst i form av sitater i sakene som skal behandles i

fylkesnemnda. Det er en god presisering at talspersonens samtale med barnet skal tilrettelegges

etter barnets alder og modenhet. Det er av stor betydning at talspersonen forsikrer seg om at barnet

forstår hva ordningen med talsperson innebærer.

Norsk Barnvernsamband vil ønske en ny forskrift velkommen og ønsker departementet lykke til med

å ferdigstille revideringen.

Med vennlig hilsen

Norsk Barnevernsamband

Jorunn Vindegg
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