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Høringssvar – forskrifter til ny barnevernslov - Forskrift om barns
medvirkning i barnevernet, samtaleprosessforskriften og
godkjenningsforskriften
Norsk Sykepleierforbund (NSF) har utarbeidet høringssvaret i dialog med Landsgruppen av
helsesykepleiere.
Vår hovedkonklusjon er at vi støtter de fremlagte forslagene til forskriftsendringer fordi vi
mener de styrker barnets mulighet til medvirkning og dermed barnets rettssikkerhet.

Noen utdypende bemerkninger til forslagene:
Ordningen med tillitsperson rettighetsfestes ikke. Forslaget innebærer at både barnevernet og
foreldrene kan motsette seg det valget av tillitsperson som barnet fremsetter og evaluering viser
at ordningen er lite benyttet. Det kan reise spørsmål ved om ordningen med tillitsperson faktisk
vil innebære en reell styrking av barnets medvirkning. Informasjon om ordningen til både
barneverntjenester, barn og unge må derfor sikres, og en ny evaluering gjennomføres etter noen
år.
Ordningen med talsperson må styrkes gjennom kompetanseheving og klare retningslinjer for
gjennomføring av samtale og rapportutforming.
Forskrift om samtaleprosess vil kunne bidra til at de saken gjelder både får bedre innblikk i og
kan være med å påvirke sin egen sak gjennom dialog. Barnet må få en reell valgmulighet til å
delta, med utgangspunkt i alder, modenhet og utvikling. At barnet har rett, ikke plikt til å uttale
seg er vesentlig.
En åpenbar risiko er at det ikke alltid er mulig for barn å vite sitt eget beste. De har svært høy
lojalitet til sine foreldre og kan derfor oppleve et press - uttalt eller uuttalt - til å si det de tror
foreldrene vil de skal si. Samtaleprosess må suppleres med vurderinger i dialog med
samarbeidspartnere, som skole og helsetjenesten, som ser og hører barnet i andre sammenhenger.
I tidligere høringsinnspill vedr. krav til kvalitet og godkjenning av barnevernsinstitusjoner, samt
forskrift om sentre for foreldre og barn har vi pekt på behovet for helsefaglig kompetanse. Vi
mener fortsatt at dette er et viktig poeng for å sikre at helseutfordringer både av psykisk og
somatisk karakter avdekkes tidlig nok og følges opp på en helsefremmende måte.
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I Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon presiseres at Barn skal fortrinnsvis tas hånd om av
det samme personalet under oppholdet. Tilsvarende formulering bør tas inn for å skjerme barnet
fra unødvendig mange og stadig nye relasjoner, og sikre kontinuitet i omsorgstilbudet.

Med hilsen
Lill Sverresdatter Larsen
Forbundsleder

Bente Lüdemann
Fagsjef
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