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Ta barn på alvor! 
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Til 
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet 
Samlivs- og likestillingsavdelingen 
 
Postboks 8036 Dep 
0030 Oslo 
 
 
HØRINGSUTTALELSE – FORSLAG TIL LOVENDRINGER FOR Å GI BARN BEDRE 
BESKYTTELSE MOT VOLD OG OVERGREP 
 

Voksne for Barn er svært glad for at dette tema er fulgt opp med endringsforslag fra departementet. 
Vi har meldt vår bekymring tidligere overfor departementet og er i all hovedsak positiv til forslagene 
som her lagt ut på høring. 
Det er følgende områder vi ønsker å kommentere: 

 Voksne for Barn mener at barn skal høres og det er spesielt viktig i konflikt, de bør høres 
uansett alder. Det er svært sjelden at mor (eller far) lyver om vold, ofte snakker de sant ut i 
fra sin oppfatning, men det er og mulig at de tror noe skjer fordi de ser endringer hos barna. 
Dersom det er store konflikter hos foreldrene kan selvsagt dette slå ut i en engstelse og  også 
en feiltolkning av endring hos barnet.  Vi etterlyser et kvalifisert familievern som bør bringes 
inn i slike saker. Vi vil selvsagt advare mot at barna får for stort ansvar ”i å fortelle 
sannheten” – men fagpersonell kan ikke få et riktig bilde uten å snakke direkte med barna 
selv. Vi ber om at familievernet får et slikt pålegg. 

 Samkjøring av barneloven og loven om barnevernstjenesten er et viktig tema og Voksne for 
Barn ønsker at denne endringen gjennomføres. Barnevernstjenesten må her få oppgave som 
ivaretaker av barnet  og ikke foreldrenes interesser.  Sakene bør kunne behandles under ett i 
domstolene (bvsak og sivilrettslig sak) så barna slipper med en runde. Flere prosesser er 
skadelig for barnet. Det må utarbeides klare og tydelige regler for gjennomføring. Dessuten 
vil vi hevde at en del høykonflikt skilsmisse saker i realiteten er omsorgssvikt som 
barnevernet bør inn i. 

 Meldeplikt for domstolene, bør gjelde alle som er offentlig ansatt også domstolene. Fint at 
dette tas med i presiseringene som nå foreslås.  

 Sakkyndig utredning  kan legges til barnevernstjenesten men da trengs det antakelig en 
kompetanseheving, ikke minst  gjelder dette barnepsykolologisk kompetanse.  

 
Vi vil til slutt bemerke at det haster med endringer for å beskytte barn i dag. Vi anbefaler 
derfor at familievernet får pålegg om å snakke med barn i slike og andre konflikter rundt 
samvær. Sakkyndig delen kan legges til barnevernet med ivaretakelse av barnets 
interesser som oppdrag og forsterket med barnepsykologisk kompetanse i arbeidet. 

Skal endring faktisk skje må implementering planlegges og ressurser følge med ut i 
tjenestene.  
 
Med vennlig hilsen  
Voksne for Barn 
 
 
Randi Talseth(s)                                                        Hanne Hope(s) 
Generalsekretær                                                       daglig leder Bekymringstjenesten 
 
 
 
 



 


