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Tilsvar på Høring – endring av forskrift om samvær med tilsyn etter barneloven.

Kommentar til § 5 Barneverntenesta sitt ansvar, fjerde ledd «… tilsynspersonen kan være en ansatt i
barneverntjenesten eller en som barneverntjenesten inngår avtale med (…) videre må det legges vekt på
hensynet til å unngå rollekonflikt og inhabilitet»
Vårt inntrykk som ideell virksomhet og ikke som part i saken som en ansatt i barneverntjenesten er, at det er
til fordel både for foreldre og sak at tilsynet er upartisk. Dette baseres på tilbakemeldinger fra foreldre samt
inntrykk ansatte har etter å ha vitnet gjentatte ganger i nemnd og Tingrett. Det at foreldre føler seg så
komfortable som det er mulig å gjøre under tilsyn vil vi påstå er av betydning for alle parter. Det som da
utspiller seg under samværet vil være mer reelt og gjenkjennbart for barnet samt at validiteten på
observasjonene da blir sterkere. Det samspillet som er mellom foreldre og barn vil være av en mer riktig
karakter og det som avdekkes i forhold til svakheter vil bli plukket opp og adressert slik at responsen står
mer i forhold til det faktiske behovet og ikke en respons på et unaturlig og konstruert samspill.
- Kommentar til § 9 Pliktane til tilsynspersonen
Stiller klare krav til tilsynets kompetanse og skriftliggjøring av hvordan samværene forløper seg og åpner
mer opp for vektlegging av tilsynets vurderinger. Dette signaliserer også tydelig til oss som driver med tilsyn
at det krever kompetanse på flere nivå av tilsynsperson, og slik ønsker vi som utfører tjenesten som
tilynspersoner at det skal være. Det er viktig at tilsynspersonen har god kompetanse i forhold til barn å
etablere en trygg relasjon på kort tid. Tilsynspersonen under spes. beskytta tilsyn må ha fagkompetanse (min.
høgskole) og god evne til å skriftliggjøre det som skjer under samværene.
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