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Høringsbrev - Tilsyn under samvær - utsatt frist - kommunene 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte 21. juni 2012 på høring 

forslag til endringer i reglene om tilsyn under samvær i lov 8. april 1981 nr 7 om barn 

og foreldre (barneloven). Høringsbrev ble blant annet sendt Kommunenes 

Sentralforbund (KS), og det ble understreket i brevet at ”Høringsinstansene bes selv 

forelegge forslaget for eventuelle underliggende etater, organer og relevante aktører.” 

 

Departementet ser nå at det vil være hensiktsmessig å høre kommunene direkte i 

denne saken - ikke bare gjennom KS - og oversender derfor høringsbrevet til alle 

kommunene. Av hensyn til videre fremdrift i saken settes høringsfristen til torsdag  

1. november 2012. 

 

Saken gjelder domstolens adgang til å gi pålegg i ”særlege høve” om at samvær mellom 

barn og forelder som ikke bor sammen, skal skje under tilsyn av offentlig oppnevnt 

tilsynsperson. 

 

Høringsnotatet gjelder følgende hovedforslag til endringer i tilsynsordningen: 

 

 Det innføres to hovedformer for nivåinndelt tilsyn: ”beskyttet tilsyn” (inntil 16 timer 

tilsyn per år) og ”støttet tilsyn” (inntil 32 timer tilsyn per 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 (Barne- ungdoms- og familieetaten, 



Side 2 

 

Bufetat) beholder/får ansvaret ved ”støttet tilsyn”. 

 

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslag m.m. som er nærmere beskrevet i 

høringsnotatet som kan lastes ned på departementets hjemmesider: 

http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Forslag_endringer_barneloven_pdf.pdf 

 

Høringssvar sendes: 

 

E-post til postmottak@bld.dep.no  

Post til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 

Oslo. 

 

  

Med hilsen 

 

 

Arni Hole (e.f.) 

 

 Ingvild Vesterdal  
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