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SVAR - BER OM INNSPILL TIL HØRING - ENDRING AV FORSKRIFT OM SAMVÆR
MED TILSYN ETTER BARNELOVEN
Høringsuttalelsen til Drammen kommune skal behandles i bystyret 17. desember 2013. For å kunne
overholde svarfristen sendes innstilling til vedtak. Eventuelle endringer etter behandling i bystyret
ettersendes.
Drammen kommune gir først en generell høringsuttalelse, og deretter følger spesifikke kommentarer
til utvalgte deler av forskriften De punktene i høringsnotatet som ikke omtales gir Drammen kommune
sin tilslutning til. Drammen kommunes høringsinnspill er i kursiv.
Høringsuttalelse fra Drammen kommune
Drammen kommune opplever dette lovforslaget som komplisert, og lite oversiktelig. Drammen
kommune støtter imidlertid intensjonen bak høringen, men mener at lovforslaget bør tydeliggjøres.
Generell kommentar fra Drammen kommune
Drammen kommune velger å kun omtale punktet om beskyttet tilsyn, da det er der aktuelle
problemstillinger er tydelig. Drammen kommune skjønner forslaget slik at det kun er beskyttet tilsyn
som skal ivaretas av barnevernstjenesten. Dette innebærer tilsyn i de mest alvorlige sakene der vold
eller overgrep er bakgrunn for beskyttet tilsyn. Det følger konkrete innspill under kap. 2.
Drammen kommune svarer på denne høringen parallelt med høringen om fosterhjem (Forslag til
endringer i forskrift om fosterhjem (kommunens tilsyn med barn i fosterhjem)). Det opereres nå med
mange begreper: tilsynsfører, tilsynsperson, og tillitsperson. Drammen mener generelt at de to
høringsnotatene om barneloven og fosterhjem er kompliserte. I høringen om fosterhjem er det fokus på
avbyråkratisering ved at kommune eksempelvis ikke lengre trenger fast tilsynsfører pr barn/familie,
mens i denne høringene skal barnevernet ilegges nye oppgaver med hensyn til tilsynsperson. Disse
høringene må sees i sammenheng.
Kap. 2 Beskyttet tilsyn
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§ 4 Beskyttet tilsyn skal brukes der avgrenset samvær er til barnets beste, og av hensynet til barnet skal
foreldre og barn ha tilsyn under hele samværet. Retten kan gi pålegg om beskyttet tilsyn med inntil 16
timer pr år. Retten skal ta hensyn til barnet sine behov når antall timer blir fastsatt.
Beskyttet tilsyn er begrenset til tilfeller der det kun er aktuelt med et sterkt begrenset samvær. Det kan
dreie seg om saker der det har vært problematikk knyttet til vold, rus og psykiske lidelser som kan
påvirke omsorgsevnen, men det likevel vil være til barnets beste med et begrenset samvær.
Samvær skal ikke fastsettes/gjennomføres der barnet har vært utsatt for eller vitne til alvorlige forhold
som vold og overgrep, og det er fare for gjentakelse eller traumatisering av barnet. Beskyttet tilsyn
med samvær skal heller ikke fastsettes/gjennomføres der barnet og/eller bostedsforelder har vært utsatt
for trusler, og det er iverksatt beskyttelsestiltak. Det samme gjelder der det er fare for barnebortføring.
Tilsyn som hjelpetiltak (der foreldre selv ber om beskyttet tilsyn)
Lovforslaget legger opp til at dersom foreldrene ønsker det, kan det i noen tilfeller være mulighet for
at barneverntjenesten bistår dem og for eksempel bidrar til en begrenset samværsordning med tilsyn
som hjelpetiltak. Ved utløpet av perioden med beskyttet tilsyn, antar departementet at det i mange
tilfeller vil være aktuelt med vanlig samvær uten tilsyn, eller med privat tilsyn. Også i disse tilfellene
vil den respektive ansvarlige myndigheten eller familievernkontoret kunne bistå ved utformingen av
en framtidig samværsordning, og gi tilbud om hjelp til bedre foreldresamarbeid. Gjennom det
gjennomførte tilsynet vil bostedsforelderen i begge tilfeller ha bedre grunnlag for å vurdere om det er
til barnets beste at det inngås en samværsavtale med den andre forelderen. Det vil være uheldig for
barnets oppvekstsituasjon om foreldrene stadig er involvert i rettssaker om barnet.
Kommentar fra Drammen kommune
Drammen kommune støtter lovforslaget om beskyttet tilsyn med hensyn til barnets beste.
Drammen kommune støtter ikke forslaget om at tilsyn kan være hjelpetiltak i regi av barnevernet, når
det i perioden rett før har vært gjennomført beskyttet tilsyn. Det bør fattes en endelig avgjørelse på
samvær når beskyttet tilsyn avsluttes (etter ett år). Deretter bør samværet kunne gjennomføres uten
tilsyn, eller avsluttes helt.
Drammen kommune ønsker en tydeliggjøring i forskriften på om barnevernstjenesten kan, når retten
rådfører seg om samvær i en sak, si nei til å føre tilsyn dersom barnevernet kjenner saken, og mener at
det ikke er til barnets beste at det gjennomføres samvær med tilsyn.
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