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Høringssvar til Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal

behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til ovennevnte høring og er tilfreds med at departementet
kommer med forslag om endring av forskriften for å tilpasse denne til dagens praksis,
barneloven og FNs barnekonvensjon. NSF støtter i all hovedsak departementets forslag til
forskriftsendring. I det videre kommenteres de foreslåtte endringene fortløpende.

3.1 Det rettslige grunnlaget — barnets rett til å bli hørt

Som departementet påpeker, stiller ordningen krav til at barnet informeres om retten til å
benytte seg av talsperson, retten til ikke å ville uttale seg osv. For at ordningen skal svare til
intensjonene, er det vesentlig hvordan tilbudet formidles overfor barnet, og at talspersonen i
tillegg gir utdypende informasjon i sitt første møte med barnet. For å kvalitetssikre
informasjonen, vil vi henstille til at det utarbeides felles skriftlig informasjon på flere språk fra
sentrale myndigheter. Dette bør ikke overlates til den enkelte kommune. Informasjonen må
selvfølgelig være tilpasset ulike aldre og utviklingstrinn hos barnet.

Forslaget om ny § 5 støttes.

3.2 Barnets alder og 3.3 Kompetanse til å oppnevne talsperson

NSF støtter departementets forslag til forskriftsendring.

3.4 Hvem kan oppnevnes som talsperson og 3.5 Talspersonens oppgave og rolle

NSF er enig i at ordningen ikke bør profesjonaliseres. Det er imidlertid viktig at talspersonene
har kompetanse og erfaring i samhandling med barn generelt. God barne- og ungdomsfaglig
kompetanse, god relasjonskompetanse og gode kommunikasjonsferdigheter i tillegg til
systemforståelse, bør legges til grunn ved oppnevningen. Personer som utpekes til talsperson
bør ikke være for mange, da det begrenser muligheten for å bli gode og trygge i rollen. Gjentatt
erfaring i denne spesielle rollen er en klar styrke. Personlig egnethet er også viktig.
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Ut fra en vurdering av barnets rettigheter, ser NSF det som naturlig at talsperson ikke skal gi
uttrykk for sin selvstendige mening. I noen tilfeller kan dette bli et dilemma for talspersonen
fordi barn er svært lojale, ikke minst overfor foreldre og omsorgspersoner, selv om disse skulle
utøve omsorgssvikt, vold og overgrep mot barnet. Barn kan snakke varmt for fortsatt å skulle
bo hjemme, noe som kan stride mot talspersonens skjønn. En talsperson skal likevel hevde
barnets mening. På bakgrunn av dette ser vi positivt på at det i forskriften understrekes at
talspersonen har opplysningsplikt om forhold som er nevnt i barnevernloven § 6-4 annet ledd.

Det påpekes at barnet skal ha mulighet for å ha med seg en trygg voksenperson under
samtalen med talspersonen, hvis dette er selvstendig og oppriktig ønske fra barnet

selV . For at barnet skal kunne uttale seg på fritt grunnlag, mener vi det er behov for å utdype
dette i merknader til forskrift. Særlig må det komme fram at barnet ikke bør kunne ta med seg
en voksenperson som er/ kan være part i saken. Å bringe en tredje person inn i samtalen er
ikke nødvendigvis uproblematisk, det kan bidra til å trygge barnet i den aktuelle situasjonen,
men det kan også bidra til å legge føringer på hva barnet sier eller ikke sier.

3.6 Informasjon om den konkrete saken

Etter NSFs syn er det å foretrekke at talspersonen mottar en oppsummering/kort sammendrag
av saken fra fylkesnemnda, ikke fra barnevernet. Det vil understreke partsnøytraliteten som
talspersonen skal ivareta forut for samtalene med barnet, og i fremlegging av barnets
synspunkt. NSF støtter med dette departementets forslag til ny §5 tredje ledd i forskriften.

3.7 Taushetsplikt

Forholdene knyttet til taushets- og opplysningsplikt er godt kjent, og NSF støtter at dette
presiseres i forskriften.

3.8 Videreformidling av barnets synspunkter

Departementet ber særskilt om å få synspunkter om dette punktet.

NSF vil anbefale at det i forskriften stilles krav til at talspersonen skal fremlegge barnets
synspunkt både muntlig og i skriftlig rapport til fylkesnemnda. Talspersonen vil antagelig
uansett måtte utarbeide en skriftlig oppsummering/rapport fra samtalene med barnet. Et
selvsagt krav bør være at det skriftlige gjennomgås med barnet, for å sikre at barnets egne
synspunkter kommer frem. Barnet bør også her ha anledning til å ombestemme seg, ved at
den skriftlige rapporten ikke legges fram for fylkesnemnda dersom barnet likevel ikke ønsker
det. Dette er viktig for å opprettholde barnets tillitt til talspersonen.

3.9 Talspersonens status

Ingen supplerende kommentarer.

3.10 Barneverntjenestens plikt til å informere barnet

Vi støtter forslaget til ny § 2, og viser for øvrig til våre kommentarer til 3.1

3.11 Informasjon og opplæring

Veilederen "Snakk med meg" som det vises til i høringsnotatet, er svært generell og ikke nok
som kvalitetssikring av talspersonens arbeid. Å være barnets talsperson er et stort ansvar og
en "ensom" oppgave, hvor behovet for noen å drøfte etiske og faglige problemstillinger med,
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ofte melder seg. NSF anbefaler at det utarbeides egnet informasjonsmateriell som opplæring,
og støtter forslaget om at det holdes felles samlinger for talspersoner i fylkesnemndas regi.

Aktuelle lovendringer

NSF støtter de forslag som fremkommer på dette punktet, og mener det skal være krav om
politiattest for talspersoner. Samtalene med barnet foregår i hovedsak alene, og vi mener et
føre- var - prinsipp i form av å kreve politiattest bør gjelde.

Økonomiske og administrative konsekvenser

NSF kan vanskelig vurdere evt. økte utgifter, men vil anbefale at honorarsatsene for denne
type arbeid justeres. Disse ligger i dag på et beskjedent nivå i forhold tidsbruk, til dels lange
reiseavstander og kompleksiteten i oppgaven, og er i liten grad justert i forhold til generell
prisstigning og lønnsnivå for øvrig.

Med vennlig hilsen

Mette R. Dønåsen Astrid Grydeland Ersvik
Fagsjef Leder Landsgruppen av helsesøstre NSF
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