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Høringsuttalelse - forslag til endring i barneloven

Det vises til høringsbrev av 20.06.12.

Fylkesmannen i Nordland stiller seg positiv til forslaget om å differensiere tilsyn under
samvær i form av støttet og beskyttet tilsyn, og mener dette kan bidra til å styrke barns
rettssikkerhet. Vi anser det som positivt at forslaget innebærer større krav til oppfølging av
pålegget fra henholdsvis Bufetat og barneverntjenesten og håper at lovendringen vil føre til
at barnas behov kommer foran foreldrenes i samværsspørsmål. Videre vurderer vi at barns
rettssikkerhet styrkes gjennom større fokus på at barn skal få anledning til å uttale seg om
saken før beslutningen fattes. Forslag om å tidsbegrense pålegget er et nødvendig tiltak for
å sikre at ordningen blir evaluert i tråd med barnets alder og modenhet og foreldrenes
eventuelle endring i perioden. Fylkesmannen vurderer departementets presisering av at
rettsforlik ikke skal benyttes dersom samværsforelder har problematikk knyttet til vold, rus,
psykiatri uten at barnets behov for skjerming og beskyttelse er belyst fra domstolens side
som viktig. Fylkesmannen er av den oppfatning at de foreslåtte tiltakene kan bidra til å
forsterke barneperspektivet og rettssikkerhet i barnefordelingssaker.

Departementet har i høringsbrevet selv pekt på en del momenter og bedt om
høringsinstansenes kommentarer. Nedenfor følger noen av de momentene Fylkesmannen i
Nordland har vektlagt.

• I høringsnotatet s. 58 har departementet uttalt følgende "Domstolen må i sin
vurdering av behovene i saken skal se hen til om barnevernet allerede bistår barnet
ogfamilien, i det dette sier noe om hvor saken "hører hjemme" (...) dersom
barnevernet allerede er inne iforhold tilfamilien, bør barnevernet også ta ansvar
for sak om tilsyn under samvær etter barneloven."
Departementet har differensiert mellom beskyttet og støttet tilsyn under samvær,
tilsynet skal følges opp av henholdsvis barneverntjenesten og Bufetat. Vi ønsker at
departementet klargjør om det med dette menes at barnevernet også skal ha ansvar
for støttet tilsyn i saker der barnevernet allerede bistår bamet og familien.
Fylkesmannen ser at det for barnet og foreldrene er positivt å forholde seg til en
instans, men dersom tilknytning til barneverntjenesten skal være styrende kan
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barnevernet også måtte følge opp støttet tilsyn som i utgangspunktet er lagt til
Bufetat.

Fylkesmannen ser med bekymring på hvordan det skal rekrutteres egnede
tilsynspersoner. Per i dag sliter kommunen med å rekruttere tilsynsførere til barn
under omsorg. Barneverntjenestene sliter også med oppfølging av disse i fonn av
innhenting av rapporter og kontroll med at lovpålagt antall tilsynsbesøk oppfylles.

Vi mener det må være krav til vandelsattest for tilsynspersoner for å hindre
overgrep mot barn, og at kravet må hjemles i barneloven.

Fylkesmannen foreslår at det i forbindelse med fastsetting av påleggets varighet
også fastsettes tidspunkt for et nytt rettsmøte for evaluering av ordningen. Dette for
å unngå forsinkelser ved eventuelt behov for ny behandling i rettssystemet og for å
sikre at saken blir tilstrekkelig evaluert og fulgt opp av barneverntjenesten/Bufetat,
tilsynsperson og foreldre. En fastsetting av nytt rettsmøte kan også sikre at samvær
opphører når det ikke vurderes å være til barnets beste og behov.

Departementets presisering av at alle barn, også yngre barn, skal høres i
samværssaker er viktig. Fylkesmannen ønsker imidlertid at departementet kommer
med en ytterligere presisering i form av for eksempel en forskrift som sier hvordan
dette konkret skal følges opp.

Når det gjelder domstolens anledning til å stille andre vilkår for samvær, for
eksempel ruskontroll/ rusbehandling/ behandling av psykiske lidelser/
foreldreveiledning/ sinnemestring, er Fylkesmannen av den oppfatning at det må
presiseres fra domstolen hva konsekvensene vil være dersom domstolens vilkår ikke
oppfylles.

Med hilsen

Hill-Marta Solberg


