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Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i barneloven (forslag om styrking av 
barns rettigheter) 

Vi viser til henvendelse datert 5. september i år, med høringsnotat om endringer i barneloven med 
hensyn på endringer i finansieringsansvaret og i den faglige samhandlingen mellom stat og 
kommune, forslag om styrking av barns rettigheter mv. MiRA-Senterets innspill vil forholde seg til del 
3, styrket rettsikkerhet for barna i barnevernet. 

MiRA-Senterets utgangspunkt 

MiRA-Senteret er et ressurssenter og møtested for minoritetskvinner i alle aldre. Senterets 
virksomhet er tuftet på idealet om et likestilt samfunn der alle mennesker – uavhengig av kjønn, 
etnisitet, religion, kultur og seksualitet – har like muligheter og rettigheter. MiRA-Senteret tilbyr 
kriserådgivning til kvinner som lever med vold i familien, og kvinner som har brutt ut av voldelige 
forhold. Senteret tilbyr også kurs og organiserer samtalegrupper om tema som alternativer til vold i 
barneoppdragelsen, rettigheter i forbindelse med skilsmisse samt generelle rettigheter og plikter i 
det norske samfunnet. 

Lovfesting av krav til forsvarlighet 

Vår høringsuttalelse forholder seg til kapittel 12 Lovfesting av krav til forsvarlighet i barnevernloven i 
høringsnotatet. 

MiRA-Senteret støtter departementets forslag om at det innføres en rettslig standard som setter krav 
til faglig forsvarlige tjenester. Forslaget innebærer ikke at det skal gis en detaljert og uttømmende 
beskrivelse av hva som vil være innenfor eller utenfor kravet til forsvarlighet, kun en tydeliggjøring av 
kravet. MiRA-Senteret mener at det av hensyn til barnas (retts)sikkerhet og krav om forsvarlighet, er 
behov for å styrke dagens regelverk på enkelte punkter. Dette utdypes nedenunder. 

Vandelsattest 

MiRA-Senteret oppfordrer departementet å vurdere å lovfeste eller forskriftsfeste krav om 
vandelsattest for personer som, gjennom sin ansettelse i barnevernet eller utføring av oppgaver som 
tolking eller tilsyn, kommer i kontakt med barnet. 

Departementet har, i lovforslag om endringer i barneloven – samvær under tilsyn (12/4425) at det 
vurderes om det skal gis hjemmel for å innhente vandelsattest for tilsynspersoner, idet barn og 
foreldre bør ha sikkerhet for at tilsynspersonen har tilfredsstillende vandel. MiRA-Senteret anbefalte 
(uttalelse datert 19.09) at det på bakgrunn av barnas sårbare situasjon skulle kreves politiattest av 
tilsynspersoner. Ettersom det i mange av de aktuelle sakene er et høyt konfliktnivå og innholdet i 



 tilsynsrapporten kan fremstå som svært viktig for de involverte partene, bør det vurderes om 
politiattesten, i tillegg til å inneholde den informasjon som gis i barneomsorgsattester, også skal 
dekke eventuell økonomisk vinningskriminalitet. 

MiRA-Senteret mener at krav om vandelsattest er relevant ikke bare ovenfor tilsynsperson som er 
tilstede når barnet har samvær med samværsforelder, men heller bør være et krav som omfatter alle 
personer som gjennom sin ansettelse i barnevernet eller utføring av oppgaver som tolking eller 
tilsyn, kommer i kontakt med barnet. 

Tolk 

For å sikre en forsvarlig oppfølging av barnet og dets foreldre, mener MiRA-Senteret at det er behov 
for å styrke regelverket med hensyn på bruk av tolk. 

I departementets høringsnotat lovforslag om endringer i barneloven – samvær under tilsyn (12/4425) 
diskuteres problemet med dårlig tilgang på kvalifiserte tolker. Departementets vurdering er tilsyn 
”ikke bør iverksettes før kvalifisert tolk er på plass slik at barnets behov kan ivaretas under samværet 
og rapportering muliggjøres”. MiRA-Senteret argumenterte i sin høringsuttalelse (19.09) for at det 
ikke vil være til barnets beste å utsette viktige møter. For å sikre god kommunikasjon anbefalte vi 
derfor at kommunen/Bufetat skal plikte å skaffe tilveie kvalifisert tolk slik at samværet kan 
gjennomføres uten forsinkelser. 

MiRA-Senteret mener at det av hensyn til barnas rettsikkerhet og forsvarlighet i saksbehandlingen 
bør lovfestes en plikt (for kommunen/Bufetat) til å skaffe tilveie kvalifisert tolk. Dette bør gjelde som 
et generelt prinsipp, og ikke kun i samværssaker. Kommunen/Bufetat må ha ansvar for å påse at 
tilgangen på kvalifiserte tolker er tilstrekkelig til å følge opp familier/barn med særlige 
språkutfordringer, uten at det oppstår forsinkelser. 

 

MiRA-Senteret takker for anledningen til å komme med innspill i forbindelse med forslag til endringer 

i barneloven – del 3, styrking av barns rettigheter og håper senterets bemerkninger tas i betraktning. 

 

Med vennlig hilsen 

MiRA-Senteret 

 

Fakhra Salimi 

Leder 

 

 


