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Høringsuttalelse om forslag til endringer i barneloven om tilsyn under samvær.

Fylkesmannen viser til departementets brev av 20. juni d.å. med forslag til endringer i reglene
om tilsyn under samvær i lov 8. april 1981 nr 7 om barn og foreldre.

Forslagen innebærer nye regler om domstolens adgang til å bestemme at samvær mellom barn
og foreldre som ikke bor sammen, skal skje under tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynspers

Bakgrunnen for forslagene, er at departementet mener at gjeldende praksis, kunnskap og
forskning viser at det er både et behov for innstramming og en utvidelse av dagens ordning.
En søker å senke terskelen for når domstolen skal avgjøre at samvær skal nektes helt, bl.a.
hvor barnet ikke kan beskyttes godt nok gjennom tilsyn, og i tilfeller der barnet selv ikke
ønsker samvær.

Målet med forslagen er å styrke barneperspektivet, og øke barnets medvirkning. Det ligger
også i forslaget at familiene skal følges opp tettere en det som blir gjort i dag.

Departementets høringsnotat gjelder følgende forslag til endringer i tilsynsordningen:
Det innføres to hovedformer for nivåinndelt tilsyn: "beskyttet tilsyn (inntil 16 timer pr
år) og "støttet tilsyn" (inntil 32 timer pr år). Domstolen avgjør i pålegg hvilken form
for tilsyn som skal iverksettes.
Det tilføyes et nytt vilkår om "barnets behov".
Det innføres formkrav og begrunnelsesplikt ved domstolspålegg.
Barnevernet får ansvar for å oppnevne tilsynsperson i saker der domstolen gir pålegg
om "beskyttet tilsyn". Familievernet (Bufetat) beholder/får ansvaret ved "støttet
tilsyn"

Fylkesmannen i Hordaland slutter seg til forslagene fra departementet.

Helga Arianson Øystein B. Jacobsen
fylkeslege seksjonsleder

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
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