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Høring - endring av forskrift om samvær med tilsyn etter barneloven
Stortinget vedtok i juni 2013 endringer i barneloven. Det vises til Prop 85 L (2012-2013)
Endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister). Lovendringene er sanksjonert av
Kongen i statsråd, men har foreløpig ikke trådt i kraft. Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet tar sikte på at endringene samlet skal tre ikraft 1. januar 2014.
Bestemmelsene om samvær med tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson ble endret.
Forskriftsendringen innebærer en utfylling av det som allerede er vedtatt i loven.
Departementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift som erstatter forskrift 7.
desember 2005 nr. 1360 om oppnemning av tilsynsperson mv.
Forskriften gir presiserende regler om

-

rettens avgjørelse om samvær med tilsyn,
initiativ til iverksetting fra samværsforelderen,
beskyttet tilsyn, bruksområde, timetall, barneverntjenestens ansvar,
støttet tilsyn, bruksområde, timetall, Barne-, ungdoms- og familieetatens ansvar,
politiattest for tilsynsperson,
pliktene til tilsynspersonen,
oppfølging hos ansvarlig myndighet.

Høringsfristen er 22. november 2013. Høringsfristen er satt til seks uker av hensyn til
fremdriften i saken, da det tas sikte på at lovendringene med forskrifter skal tre i kraft 1. januar
2014. Utsatt høringsfrist kan derfor ikke påregnes.
Høringsbrevet er lagt ut under høringer på departementets nettside på
www.regjeringen.no/bld
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Saksbehandler
Elin Rønningen
22 24 71 29

Vi ber om at den enkelte høringsinstans ved behov sørger for å videresende høringsbrevet til
eventuelle underliggende enheter, instanser mv. som ikke står på listen over høringsinstanser.
Høringsuttalelsene sendes elektronisk til departementets postmottak på e-postadressen
postmottak@bld.dep.no
Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Elin Rønningen på telefon 22 24 71 29, e-post
elr@bld.dep.no eller til seniorrådgiver Kristin Gregusson telefon 22 24 25 22, e-post
kgr@bld.dep.no
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