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Høring – endringer av forskrift om samvær med tilsyn etter
barneloven
Landsgruppen av helsesøstre (LaH NSF) har hatt forslaget til høring blant medlemmer, lokale
faggrupper og sentralt styre. Vi viser innledningsvis til vårt høringssvar til endringene i barneloven om
tilsyn under samvær (vedlagt side 3-4).
LaH NSF støtter i all hovedsak departementets forslag til forskriftsendringer. Vi har følgende
kommentarer:
Om bruk av tolk
Vi savner presiserende regler om bruk av tolk i forbindelse med tilsyn. I og med at mange tilsynssaker
omhandler familier med annen kulturell bakgrunn og annet språk enn norsk, er kvaliteten på og
tilgangen til kvalifisert tolketjeneste vesentlig. Dette må etter vår mening omtales i forskriften.
Ansvar for oppfølging
Det er foreslått at barnevernet har ansvar for oppnevning av tilsynsperson og oppfølging av beskyttet
tilsyn, mens Bufetat skal ha ansvar ved støttet tilsyn. Vi stiller spørsmål ved det hensiktsmessige i å
fordele dette ansvaret på to ulike instanser.
Hvordan ivaretas barnets rett til samvær hvis foreldrene ikke ønsker/orker ta initiativ til
samvær?
Ansvaret for å få iverksatt samvær, er tillagt den av foreldrene som skal ha samvær. Det kan tenkes
tilfeller der denne forelderen – av ulike grunner - ikke fremsetter slikt krav. Ofte kan det være et tegn
på at samvær sannsynligvis ikke er til barnets beste, men barnet kan allikevel ha ønsker om – og rett
på - slikt samvær. Dette er en problemstilling som bør omtales.
Gråsonen støttet/beskyttet tilsyn
Vi vil understreke at det må være hensynet til barnets beste, ikke foreldrenes ønsker/behov for
samvær som må være avgjørende når valg av tilsynsform skal avgjøres.
Anbefalt timetall, og sted for tilsyn
Det er anbefalt at beskyttet tilsyn skal gjelde med inntil 16 timer pr. år, støttet tilsyn med inntil 32 timer.
Det er ikke klargjort hva som inngår i denne tiden, eksempelvis forberedelser av barnet i forkant av
tilsyn, oppfølgende samtale i etterkant, reise til og fra osv. Det hadde etter vår vurdering vært en
styrke om dette var tydeliggjort i forskriften.
Forskriften bør omtale krav til lokaler/miljø der samvær skal foregå, slik at dette i størst mulig grad er
tilrettelagt for barnets alder og utvikling.

Merknader til § 1
Det sies at tilsynsordningen «….ikke skal benyttes for å avklare eller kontrollere om samværsforelder
er ruspåvirket, tilstrekkelig psykisk stabil eller at det ikke oppbevares våpen eller narkotika i boligen
der samværet finner sted». Det er allikevel ikke usannsynlig at slike forhold kan avdekkes av
tilsynspersonen.
I merknadene til § 9 angis pliktene til tilsynspersonen, blant annet i form av rapport
Andre ledd: Rapporten skal være skriftlig og inneholde informasjon om
gjennomføringen av samværet, og om eventuelle andre forhold som måtte være fastsatt i pålegget.
Rapporten må gi tilstrekkelig informasjon til at den myndighet som har oppnevnt tilsynspersonen
kan vurdere om tilsynssamværet utføres i samsvar med pålegget, og om erfaringer fra samværet
tilsier at det er behov for annen oppfølging av familien.
Tredje ledd omhandler tilsynspersonens plikt til å stanse samværet hvis det oppstår en alvorlig
hendelse.
Fjerde ledd omhandler situasjoner der tilsynspersonens erfaringer fra samværet med tilsyn tilsier at
samvær ikke er til barnets beste. Dette er en presisering av rapporteringsplikten i andre ledd.
Disse bestemmelsene kan fremstå som i motstrid til merknadene til paragraf 1, og bør derfor etter vår
vurdering henvises til også i merknadene til paragraf 1.
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Høring – forslag til endringer i barneloven – tilsyn under samvær
Landsgruppen av helsesøstre (LaH NSF) har hatt forslaget til høring blant medlemmer, lokale
faggrupper og sentralt styre. Gjennom tidligere høringssvar og som medlem i Forum for
Barnekonvensjonen, har vi over tid hatt spesiell oppmerksomhet på barns rettigheter i forbindelse med
omsorgssvikt, samlivsbrudd og konflikter i familien.
LaH NSF støtter departementets forslag til endringer. Vi er spesielt fornøyd med at man inntar et nytt
vilkår om «barnets behov» og at barnets synspunkt i større grad enn i dag skal vektlegges når
vurdering av samvær skal gjøres. Vi vet at enkelte barn sier ja til samvær selv om de egentlig ikke vil,
1
noe som blant annet er beskrevet i rapport fra Barneombudets ekspertgruppe. Her understreker
barna behovet for å være trygge på samvær. Det er derfor positivt at ordningen med tilsyn foreslås
strammet inn der hensynet til barnets beste og barns rettsikkerhet tilsier det.
Vi har tidligere påpekt behovet for barnefaglig kompetanse og kompetanse på å kommunisere med
2
barn blant dommere. Barneombudet har påpekt de samme forholdene i flere sammenhenger .
Dommere har i denne sammenheng en helt sentral rolle i å sikre at samværsløsningen blir til barnets
beste, blant annet omtalt under pkt. 6.4.3.1. Vi savner en problematisering og utredning av behovet for
nødvendig kompetanseheving blant dommere – alternativt egne barnedomstoler – i lovforslaget. Vi
forventer at dette følges opp i det større utredningsarbeidet som pågår i samarbeid med
Justisdepartementet.

Kommentarer til enkelte kapitler/punkt
Vi støtter som sagt departementets forslag til endringer i sin helhet, kun med mindre endringsforslag.
Vi kommenterer disse og har også valgt å utdype noen få punkt i høringsnotatet.
Kapittel 6 Materielle vilkår – når kan tilsyn anvendes
Pkt. 6.4.1.1 Beskyttelse – beskyttet tilsyn
1

Å leve med vold i familien... Rapport fra Barneombudets ekspertgruppe med barn som har erfaring
fra vold i familien, 2006
2

Barnas stemme stilner i stormen – en bedre prosess for barn som opplever samlivsbrudd,
Barneombudet 2012

Departementet ber om forslag til andre formuleringer enn «beskyttet tilsyn», og som kan være mer
beskrivende og forståelig for barn. Et forslag er «sikret tilsyn», alternativt «sikkert tilsyn».
Det understrekes at barn ikke skal tvinges til samvær, noe vi støtter. I merknader til lovteksten kan det
gjerne pekes på at man må sikre seg at barnet ikke er manipulert eller satt under press fra den ene av
foreldrene i forhold til å nekte samvær med den andre. Negativ og lite støttende holdning eller direkte
uvilje fra den ene av foreldrene kan påvirke barnet selv om slik uvilje ikke uttrykkes direkte verbalt.
Pkt. 6.4.3.2. Barns rett og mulighet til å bli hørt må følges opp bedre i praksis
Vi savner en konkretisering av hvordan man har tenkt høring av de minste barna. Her mener vi det er
vesentlig at det legges opp til å innhente kunnskap og informasjon fra de instanser som har jevnlig
kontakt med barnet, så som helsestasjon og barnehage.
Kapittel 7 Prosess og saksbehandling ved pålegg
Pkt. 7.3.2 Særlig om varighet.
Vi støtter at loven ikke bør angi en maksimumsvarighet for pålegg om tilsyn. Det sies at slikt pålegg
primært bør være midlertidig og kortvarig, og at det viktigste med ordningen er å bidra til beroligelse av
den av foreldrene som barnet bor hos. Vi mener det viktigste med ordningen må være å trygge barnet
på samvær med foreldrene og skape forutsigbarhet over tid for barnet. Vi ser derfor at det i spesielle
tilfeller kan være behov for tilsyn utover ett år. Rapporter fra tilsynspersonen bør være en selvfølge, og
vi forutsetter at barn som er gamle/modne nok får fremlegge sitt synspunkt på samværet.
Pkt. 7.3.5 Vandelsattest
Vi mener det skal stilles krav om vandelsattest for tilsynspersoner. Her bør det gjelde et føre-var
prinsipp.
Kapittel 8 Oppnevning av tilsynsperson og oppfølging
Pkt. 8.3.2 Særlig om bruken av private tjenester – profesjonelle aktører.
Vi vil her vise til blant annet Bodø kommune, som har gode erfaringer med at Familiesenter med åpen
barnehage kan være en god arena for samvær med tilsyn for de minste barna. Disse lokalene er også
benyttet for samvær på ettermiddager og helger.
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