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Høringsuttalelse fra Tvedestrand kommune - Forslag til lovendring for å gi 

barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep 

 

 

Tvedestrand kommune ser det som hensiktsmessig at lovendring tydeliggjøres for å gi barn bedre 

beskyttelse mot vold og overgrep. 

 

Tvedestrand kommune vil benytte muligheten til å påpeke viktigheten av å tydeliggjøre 2 av 

problemstillingen og uttale seg særskilt i 1 av problemstillingene.  

 

 Å endre barneloven slik at retten skal treffe midlertidig avgjørelse på begjæring i saker 

der det er risiko for vold eller overgrep mot barnet. 

 

 

 Å lovfeste rett og plikt for dommere til å melde fra til barnevernet om bekymringsverdige 

forhold de får kjennskap til under behandling av en sak for domstolene, uten å være 

bundet av taushetsplikten. 

 

 

 Om barnevernet skal få mulighet til å opptre som partshjelper i en sak etter barneloven. 

 

I tilfeller der barnevernet ikke lenger har grunnlag til bekymring knyttet til barnets 

omsorgssituasjon har barneverntjenesten gjentatte erfaringer i forhold til at 

forelder ikke alltid har ressurser til å fremme sak der en endring i 

ansvarsfordelingen mellom foreldre (barnelova)vil være den primære 

framgangsmåten i tilfeller der hensynet til barnets beste tilsier at en 

samværsordning bør begrenses eller bortfalle. 

 

Det vil kunne være til det beste for barnet at en endring/opphør av en 

samværsordning kan vurderes etter barnevernloven.  
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Får barneverntjenesten en formell posisjon, partshjelper, i barnelovssaker vil 

barneverntjenestens støttefunksjon til en av foreldrene kunne styrkes. Barnet vil 

bli ivaretatt og det vil være til det beste for barnet om barneverntjenesten kan bidra 

til en løsning av omsorgssituasjonen. Det vil også kunne bidra til å fremme 

særskilte interesser, som i denne sammenhengen er barnets interesser.  

 

Det er til det beste for barnet at barnevernet kan være partshjelper i tilfeller der 

barneverntjenesten ut fra hensyn til barnets omsorgssituasjon anbefaler 

bostedsforelder å reise sak for å få endret en samværsordning, samt der 

barneverntjenesten anbefaler samværsforelder å reise sak for å få overført barnets 

bosted til seg. 

De utfordringer barneverntjenesten vil kunne møte ved å være partshjelper i 

forhold til ansvar for å følge opp barnet og familien på et senere tidspunkt, bør 

ikke være til hinder for lovendring for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og 

overgrep. 
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