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Vedr. høring – endring av forskrift om samvær med tilsyn etter barneloven 
 

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP øst og Sør), viser til 
mottatt høringsbrev av 10.10.2013 vedrørende forslag til endringer i forskrift om samvær med tilsyn 
av offentlig oppnevnt tilsynsperson etter barneloven.  
 
RBUP Øst og Sør er en kompetansegivende organisasjon som gjennom forskning og undervisning 
arbeider for å støtte og bedre tjenestene for barn og unge. Vi takker for anledningen til å uttale oss 
om forslaget til endringer. 
 
Generelle kommentarer 
RBUP støtter hovedretningen i forslag til endring av forskriften, og mener den gir god 
handlingsveiledning for domstoler og berørte myndigheter. Særlig positiv er den økte vektleggingen 
av barns behov og barns synspunkter i forskriftens § 2, første ledd, som følger av endringer i 
barneloven.  
 
Høring av barnet 
RBUP støtter høringsnotatets forslag om økt vektlegging av domstolers og myndigheters plikt til å 
høre barn og vektlegge barns synspunkter, også når det gjelder barn under syv år. Forskriften 
spesifiserer imidlertid ikke nærmere hva barn skal høres om. Her bør forskriften gi mer konkrete 
anvisninger for at den skal få ønsket virkning. Forskriften bør spesifisere at barnet skal høres om det 
ønsker samværet, og hvordan samværet kan gjennomføres på en måte som barnet mener er trygt. 
Det er viktig at barnet har tillit til tilsynspersonen. Forskriften bør derfor spesielt nevne at barnet bør 
gis mulighet til å påvirke hvem som skal være tilsynsperson. Barnets syn kan ikke medføre at 
kravene til tilsynspersonens kompetanse og vandel fravikes. 
 
Beskyttet tilsyn 
Lov og forskrift sondrer mellom beskyttet og støttet tilsyn. I merknader under § 4 om beskyttet tilsyn 
nevnes eksempler på forhold som kan gi grunnlag for dom eller kjennelse for slikt samvær; vold, rus 
og psykiske lidelser. Det er viktig at listen ikke blir oppfattet som uttømmende. Dette bør fremheves i 
merknadene. Begrepet «psykiske lidelser» kan også bli oppfattet innskrenkende. Vi foreslår at dette 
begrepet erstattes av «psykiske problemer hos samværsforelderen som kan føre til at barn utsettes 
for vesentlige belastninger». 
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Ansvar for oppnevning og oppfølging av tilsynspersoner 
Oppnevning og oppfølging av beskyttet og støttet tilsyn deles på en god måte mellom 
barneverntjenesten og Barne- ungdoms- og familieetaten. Vi vet imidlertid at tilsynsordningen slik 
den i dag fungerer i barnevernet, er mer tilfeldig enn systematisk og kunnskapsbasert. Den ordningen 
med tilsyn som nå blir opprettet, gjelder familier der konfliktnivået har vært meget høyt, ofte over 
tid. Dersom tilsynet skal virke til barns beste, trengs det en nasjonal satsing på kompetanse på 
området. Det bør bl.a. gis regionale tilbud om videreutdanning om samtaler med barn på ulike 
alderstrinn og hvordan skape triangulerte samtaler der dette er nødvendig. Dette siste gjelder særlig 
små barn.  Dersom forskriften skal virke slik at barn sikres et mer likeverdig tilbud, bør den 
inneholde krav om opplæring. 
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