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Svar på høring – endring av forskrift om samvær med tilsyn etter barneloven 
 
Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) takker for muligheten til å uttale seg i forhold til 
endring av forskrift om samvær med tilsyn etter barneloven. 
 
Vi vil kun komme med merknadene vi har. 
 
 
 
Vi etterlyser et vesentlig sterkere fokus på barns medvirkning og rett til å bli både informert 
og hørt. Det er fremhevet under «merknader til § 2» men vi mener at dette ikke er 
tilstrekkelig for å sikre at både norsk lov og barnekonvensjonen følges. 
 
LFB mener at det i forkant av dom skal foreligge en samtale med barnet i forhold til om det er 
ønskelig med samvær fra barnets side. Det skal også bli tatt opp med barnet hvordan og 
hvor de ønsker samværet skal gjennomføres. Det bør også sikres at barnet er godt informert 

i forkant av samværet. 
 
LFB mener også at det både i løpet av og i etterkant av fastsatt periode med samvær skal 
gjennomføres en evalueringssamtale med barnet. Barnet skal da få en mulighet til å si noe 
om hvordan samværene oppleves og om barnet ønsker endringer. 
 
LFB kjenner dessverre til altfor mange historier om barn som har gruet seg til pålagte 
samvær men ikke gitt reell muligheten til å kunne gi uttrykk for dette. Barn har også ønsket 
mer samvær og/eller at samværene gjennomføres på annen måte uten at dette har blitt lyttet 
til eller tatt hensyn til. 
 
Vi håper dermed at fokuset på barns rett til å bli hørt og informert blir vektlagt og tatt hensyn 
til. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Maria Reklev (s.) 
Org.sek LFB 
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