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SVAR - HØRING - ENDRING AV FORSKRIFT OM SAMVÆR MED TILSYN 

ETTER BARNELOVEN  
 

Stavanger formannskap behandlet høring om endring av forskrift om samvær med tilsyn etter 

barneloven i møte 14.11.13, sak 245/13. 

 

Vedlagt følger høringsuttalelsen fra Stavanger kommune med vedtak: 

 

Høringsuttalelse  
 

Stavanger kommune er enig med departementet i at det er behov for en ny forskrift vedrørende 

samvær med tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson etter lovendringene i Barnelova som ble 

vedtatt i juni 2013.  

 

Stavanger kommune uttaler seg til det som omhandler «beskyttet tilsyn», som er en ny lovpålagt 

oppgave for den kommunale barneverntjeneste.  

 

§2: Retten sin avgjørelse om samvær med tilsyn.  

Det foreslås at dersom foreldrene blir enige kan barneverntjenesten bistå med tilsyn som 

hjelpetiltak. Dette betyr at barneverntjenestens rolle går fra å føre tilsyn etter Barnelova til å føre 

tilsyn som et hjelpetiltak etter barnevernloven. Dette forutsetter at det gjennomføres en full 

barnevernundersøkelse som konkluderer med at vilkårene for barneverntiltak er til stede, og at 

tilsyn under samvært er det riktige tiltaket. Stavanger kommune mener det er noe uklart hvordan 

barnets behov for oppfølging skal sikres etter dette året.  

 

Retten skal rådføre seg med barneverntjenesten der det er snakk om beskyttet tilsyn for å få en 

effektiv iverksetting av pålegget. Stavanger kommune mener at det i forskriften må tydeliggjøres at 

dette er en form for forhåndsvarsling i den hensikt at kommunen skal forberede seg til oppgaven.  

 

Stavanger kommune mener at barnevernet kan gi faglige råd, men ikke ha en sakkyndig rolle, i de 

tilfeller barnets situasjon er kjent for kommunen. 4  
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§3: Initiativ til iverksetting fra samværsforelderen  

Kommunen må bli orientert om påleggene slik at det er mulig å være forberedt på omfanget.  

 

§4: Beskyttet tilsyn.  

Stavanger kommune mener det er riktig å presiseres at tilsynet skal være tilstede under hele 

samværet, for å forhindre at dette blir et tema under samværet.  

 

Stavanger kommune påpeker at det ikke kan fastsettes beskyttet tilsyn der barnet og/eller 

bostedsforelderen har vært utsatt for trusler, og der det er iverksatt beskyttelsestiltak som 

besøksforbud mot barnet og bostedsforelderen.  

 

Stavanger kommune mener at forskriften må klargjøre hvilke prosedyrer som skal følges dersom 

det blir iverksatt beskyttelsestiltak etter at pålegg om beskyttet tilsyn er fattet.  

 

§9: Pliktene til tilsynspersonen  

Tredje ledd omhandler tilsynspersonens plikt til å stanse samværet hvis det oppstår en alvorlig 

hendelse. Stavanger kommune mener at det må klargjøres om det er tilsynspersonens skjønn eller 

vilkårene for nødrett som skal legges til grunn ved en slik vurdering.  

 

§10: Oppfølging hos den myndigheten som har ansvaret for tilsynet.  

Dersom barneverntjenesten mottar en rapport fra tilsynspersonen som sier at samværet vurderes til 

ikke å være til barnets beste, skal barneverntjenesten informere bostedsforelderen om 

bekymringen, og eventuelt oppfordre bostedsforelderen til å ta dette til retten.  

 

I merknadene pekes det på utfordringer ihht hvilke opplysninger bostedsforelderen har krav på. 

Stavanger kommune mener dette er utydelig, og mener at det må være tydelig at det er barnets 

beste som skal legges til grunn for å gi taushetsbelagte opplysninger til bostedsforelderen.  

 

Departementet mener at barneverntjenesten kan fatte et midlertidig vedtak dersom det er fare for at 

et barn kan bli vesentlig skadelidende av å bli i hjemmet og fortsette beskyttet samvær. Stavanger 

kommune er ikke enig i at en vurdering knyttet til gjennomføring av samvær med samværsforelder 

skal kunne medføre at barnet flyttes fra sin bostedsforelder.  

 

Dersom det framkommer opplysninger om at barnet står i fare for å bli vesentlig skadelidende ved 

å forbli i hjemmet, skal barneverntjenesten vurdere å fatte et midlertidig vedtak etter 

barnevernloven uavhengig av om dette er en tilsynssak eller ikke. Stavanger kommune mener at 

barneverntjenesten må bli gitt andre muligheter til midlertidig å stanse et samvær på, uten å flytte 

barnet bort fra sitt bostedshjem.  

 

Departementet sier at barneverntjenesten ikke har myndighet til å beslutte at samværsordningen 

skal endres eller opphøre, men sier også at der samværet er til skade for barnets helse og utvikling 

må barneverntjenesten kunne stanse den videre gjennomføringen av pålegget.  

 

Stavanger kommune mener at forskriften på dette området er uklar, og at det må presiseres 

hvorvidt barneverntjenesten har myndighet til å stanse et pålegg om samvær eller ikke.  

 

Det er også uklart hvordan disse sakene skal arkiveres og journalføres. Stavanger kommune mener 

at det må være helt tydelig at sakene som håndteres etter barnelova må arkiveres i et eget arkiv 

uavhengig av barneverntjenestens sitt øvrige arkiv. 
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Formannskapets enstemmige vedtak: 

 

Stavanger formannskap gir sin tilslutning til forslag til høringsuttalelse i tråd med innholdet i saken. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Per Haarr  Mona Kopperstad 

direktør  fagsjef 

 

 

         Anna Marie Teilgård 

         saksbehandler 

 
 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 


