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Høring

-

endring av forskrift om samvær med tilsyn etter barneloven

Det vises til Deres brev datert 10.10.2013 der det inviteres til høring knyttet til endring av
forskrift. Med dette vil Tønsberg barneverntjenste avgi en uttalelse og denne vil i all
vesentlighet være knyttet til kommunens ansvar for å utføre beskyttet tilsyn under samvær.

Den kommunale barneverntjenesten får med denne lovendringen pålegg om en ny oppgave.
Slik høringsnotatet leses fra denne side, er det en krevende og ansvarsfull oppgave å påta seg.
Barnet er gitt samvær med en forelder som har problematikk som tilsier at barnet vil være i
behov av å måtte beskyttes. Det legges i beskrivelsen av oppgaven opp til at den eller de
personer som skal kunne påta seg en slik oppgave må ha særlige forutsetninger for å utføre
oppdraget til beste for de barna samværene omfattes av. Det kreves at det er en fagperson som
ikke bare er god på å lese situasjoner som kan være potensielt belastende eller truende for
barna, men som også skal kunne veilede eller korrigere foreldre som ikke har atferd som er
forenlig med samvær med barna sine.
I de eksempler som er nevnt å skulle omfattes av beskyttende tilsyn, fremkommer det betydelig
problematikk som rusmisbruk, ustabil psykisk helse samt vold eller besittelse av våpen.
Samværene skal altså gjennomføres mellom barn som trenger beskyttelse og en forelder som
kan optre truende eller upassende overfor barnet. Ut fra erfaringer med den type problematikk
som er beskrevet, setter dette særlig store krav til tilsynspersonens faglige skikkethet, samt at
personen må være trygg nok til både å sette nødvendige grenser, tilby beskyttelse av barna og
ivareta egen sikkerhet. I noen tilfeller vil det av hensyn til både barna og den ansatte være
nødvendig at 2 ansatte utfører tilsynsoppdraget. Barneverntjenesten har mange erfaringer med
å utføre tilsyn ved samvær der foreldre ikke lenger bor sammen med biologiske barn som er
under omsorg av barnevernet. I de tilfeller der problematikken er som beskrevet i høringsnotatet
har vi erfaringer med at det er for krevende å la en person foreta tilsynet alene. Den fremste
oppgaven er å tilby barnet beskyttelse av barnet, men i tillegg skal en kunne veilede eller i de
mest krevende sakene kunne stoppe eller redusere uønsket aferd utført av en psyksik ustabil
person eller peron som ruser seg. Det er lett å se for seg situasjoner der dette blir en nesten
umulig oppgave når den ansatte samtidig skal ivareta egen sikkerhet. Som leder er en også
ansvarlig for de ansattes sikkerhet, og fra vår tjeneste vil en derfor måtte vurdere sakene med
henblikk på at det er nødvendig med 2 ansatte.
Timeantallet for beskyttense samvær er satt til 16 timer pr år. Dette er betrektelig mer samvær
enn saker der Fylkesnemnda har regulert samværene med foreldre med tilsvarende
problematikk som nevnt i høringsnotatet. I tillegg er det også nevnt at det kan være snakk om å
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hente og bringe barn til fra samværene. Videre skal det lages rapporter knyttet til hvert samvær.
Rapportene må gi gode beskrivelser, samt ha vurderinger knyttet til det oppdrag som er gitt av
retten. I de tilfeller der tilsynspersonen vurderer at det ikke er til barnets beste å gjennomføre
tilsyn skal dette omtales særskilt. Videre har kommunen plikt til å sette i gang nødvendige tiltak.
Det er nevnt kontakt med og veiledning av den andre forelderen og mulighet for å åpne en
undersøkelsessak etter Lov om barneverntjenester. Alt i alt vil en slik oppgave kunne medføre
betydelig arbeid utover de 16 timene som medgår til ren samværsdeltakelse.
Oppsummert fra den kommunale barneverntjenstens side, vil en peke på at dette er en ny og
krevende oppgave. Slik føringene er gitt er det ikke samsvar mellom de ressurser en i dag ser
at offentlige myndigheter anservil være tilstrekkelige for å kompensere merarbeide og ansvar i
den kommunale barneverntjensten.

Med hilsen

Torild Gunn Kristoffersen
barnevernleder
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