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Emne: Høringsuttalelse 

 

Høringsutalelse fra barneverntjenesten i Vågan – forslag til 
lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og 
overgrep 
 

Generell kommentar: 

Barnevernet i Vågan har, i likhet med de fleste kommunale barnevern i Norge, en begrenset 
personalmessig ressurstilgang. Vi har over tid argumentert for å bedre denne situasjonen, og har til en 
viss grad lykkes i dette gjennom tildelig av statlige midler i 2010/2011. I den grad denne høringen, og 
forsåvidt andre høringer som har pågått denne høsten knyttet til endringer i barnevernloven, 
representerer en økt arbeidsmengde for barneverntjenestene, så er det et selvsagt krav at endringene 
må ledsages av økte stillingsressurser. 

Om lovforslagene: 

1. Å tydeliggjøre i barneloven at bostedsforelderen har rett til å nekte samvær ved reell frykt for at 
barnet utsettes for vold og seksuelle overgrep, og at samvær ikke skal tvangsfullbyrdes når det er en 
reell mulighet for at barnet utsettes for vold og/eller overgrep fra samværsforelderen. 

Departementet har sett det som naturlig å vurdere behovet for å tydeliggjøre bostedsforelders rett til å 
nekte samvær der vedkommende reelt frykter at barnet er utsatt for vold og/eller overgrep og foreslår 
lovendringer knyttet til dette, se kapittel 2 i høringsnotatet. Det er imidlertid slik at også 
samværsforelder har ansvar for å beskytte barnet sitt mot vold og overgrep, uten at dette foreslås 
særskilt regulert. Departementet ber om at høringsinstansene uttaler seg særskilt om disse 
problemstillingene. 

Uttalelse: Vår erfaring er at foreldre relativt ofte ønsker at barnevernet skal instruere dem til å mene 
det ene eller andre i forhold til aksept av samvær. Det kan være mange årsaker til at foreldre vegrer 
seg for å sande barna sine på samvær med den andre forelderen, men det er uansett et område hvor 
barnevernet verken har mandat til eller forutsetninger for å mene på vegne av forelder. En klargjøring 
av lovverket i retning av at foreldres mulighet til å ta ansvar og styre samvær selv, vil kunne bidra til å 
bedre denne situasjonen. I den grad foreldre snur seg til barnevernet fordi de er usikre på hva de selv 
har mulighet til å bestemme, så vil en tydeliggjøring av dette være positivt. 

2. Å endre barneloven slik at retten skal treffe midlertidig avgjørelse på begjæring i saker der det er 
risiko for vold eller overgrep mot barnet. 

Ingen merknader. 

3. Å lovfeste en rett og plikt for dommere til å melde fra til barnevernet om bekymringsverdige forhold 
de får kjennskap til under behandlingen av en sak for domstolene, uten å være bundet av 
taushetsplikten.  

Kommentar: oppfatter dette som selvsag som en del av meldeplikten, jf bvl 6-4 . I den grad alvorlig 
omsorgssvikt ikke meldes, er det fornuftig at dette lovfestes. 

4. Tydeliggjøre at også barn under syv år som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal gis 
anledning til å uttale seg, at barn skal høres om alle relevante sider ved saken, få informasjon i forkant 
av høringen og i etterkant om utfallet. 

Kommentar: åpenbart positiv endring, enig i dette. 

5. Endringer i saksbehandlingsreglene for å sikre gode prosesser i saker med volds- og 
overgrepsproblematikk. 

Svært ullent formulert, enkelt å være enig i målet, men midlene beskrives ikke. 



Uten å ha tatt endelig stilling til forslagene, men for å få et bedre beslutningsgrunnlag, sendes også 
følgende forslag på høring:  

6. Om tap av samværsrett og foreldreansvar skal kunne fremmes som sivilt krav i en straffesak mot 
samværsforelder. 

Ingen kommentar 

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

Kommentar: i dag kan barnevernet innkalles som vitne i disse sakene, er usikker på hva som ligger i å 
opptre som partshjelper? Dersom dette betyr at barnevernet skal gjør noe utover å beskrive vårt 
arbeid etter lov om barneverntjenester, betinget av samtykke for fritak fra taushetsplikt, så er jeg 
skeptisk. Utfordringen som ligger i skille mellom barnevernlov og lov om barn og foreldre vil bli 
ytterligere komplisert dersom vi skal hjelpe den en parten i "sivile" saker. Barnevernet bør fortsette å 
kunne bli hentet inn som vitne i saker etter lov om barn og foreldre, og slik sikre at våre vurderinger 
fremlegges til rettens vurdering. 

I høringsnotatet drøftes også om staten bør dekke kostnadene til tradisjonell sakkyndig utredning etter 
barneloven § 61 første ledd nr. 3. Det går frem av høringsnotatet at det ikke er tatt stilling til om og 
eventuelt når tiltak skal gjennomføres. 
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