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Horingsuttalelse vedr. forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som
skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

OPB har drøftet forslaget til revidert forskrift og kommet fram til følgende:

Barnets rett til å avstå fra bruk av talsperson blir sentralt da begrunnelsen for å avstå
kan være av lojalitet til andre impliserte parter i saken som foreldre eller andre nære
personer. Vi ser det likevel som nødvendig at vedkommende talsperson oppnevnt av
nemndas leder blir innkalt til forhandlingen for å informere om et eventuelt avslag fra
barnets side. Dette for å kvalitetssikre at barnets rett til talsperson er ivaretatt.

Barnet bør ha rett til talsperson til saken er ferdig behandlet og rettskraftig. Saker der
avgjørelsen ankes videre til andre rettsinstanser kan bli svært langvarige. Barnet kan
underveis endre oppfatning vedr. bruk av talsperson samt endre oppfatning av egen
situasjon og ønsker for fremtiden. For å sikre at barnet Iår tilstrekkelig anledning til å
hevde sine synspunkter foreslår OPB at retten opprettholdes frem til rettskraftig dom
foreligger.

I siste avsnitt på side seks i høringsnotatet står det at talsperson ikke blir oppnevnt i
saker der nemnda har gitt en sakkyndig i oppdrag å formidle barnets syn. Her er OPB
av den oppfatning at da den sakkyndige har som oppgave å gi en selvstendig vurdering
på bakgrunn av sine samtaler med barnet, vil dette kunne påvirke hva barnet formidler
til den sakkyndige. På denne bakgrunn vil OPB foreslå at det også i slike saker
oppnevnes en talsperson.

Det bør vurderes om øvre aldersgrense på 15 år skal være gjenstand for individuell
vurdering fra sak til sak. Dette fordi alder og modenhetsnivå som kjent ikke
nødvendigvis henger sammen i den gruppen barn og ungdom som får sine saker
behandlet i fylkesnemnda.

Når det gjelder informasjon til barnet om dets rettigheter er barneverntjenesten den
instans som bør forestå dette. Hvis barnet er plassert i tiltak kan tiltakets leder også
forestå informasjonen.
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Ut over dette har ikke OPB kommentarer eller andre forslag til endringer i
departementets notat.

Med vennlig hilsen

'
Haakon Seeberg
Generalsekretær
Tel 9590 4772
E-post: opb@opb.no 
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