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Høringssvar: Høring - 20/1406 Høring - forslag til midlertidig forskrift
Norsk Sykepleierforbund takker for muligheten til å gi innspill. Vi har ingen bemerkninger til de forslagene som ikke er
kommentert i vårt høringssvar.
Utvidet adgang til fjernmøter og fjernavhør.
Å få et barn til å fortelle om vold og overgrep krever nærvær og tid til å bygge opp tillitt. Fjernavhør av barn som er utsatt
for vold og overgrep må kun benyttes dersom det er helt nødvendig, og avhøret ikke lar seg gjennomføre på annen
måte.
Utvidet frist for barnevernstjenesten til å fremme begjæring om tiltak til fylkesnemnda etter akuttvedtak.
Barneverntjenesten kan gjøre akuttvedtak dersom det er fare for at barn eller ungdom kan bli vesentlig skadelidende
ved å forbli i hjemmet, for eksempel på grunn av mishandling, alvorlig vanskjøtsel eller at barnet risikerer skade fra
andre utenforstående (barnevernloven § 4-6 annet ledd). Dette er saker hvor barn kan risikere å bli vesentlig
skadelidende dersom tiltak ikke iverksettes raskt, og disse barna er helt avhengig av rask handling fra barnevernets
side. Dette gjelder spesielt i denne perioden, hvor sårbare barn og unge er ekstra utsatte. Norsk Sykepleierforbund kan
derfor ikke stille seg bak utvidet frist for barnevernstjenesten i tilfeller hvor det er fattet akuttvedtak.
Myndighet for Bufetat til å flytte barn mellom institusjoner.
Barn i institusjon har gjerne store og sammensatte behov, som stiller særlige krav til ansattes kompetanse, og til
tydelighet, stabilitet og forutsigbarhet for barna. NSF mener at utvidet myndighet til å flytte barn mellom institusjoner
som følge av andre hensyn enn barnets beste ikke kan sies å ivareta barnas rettigheter i en allerede vanskelig
livssituasjon. Flytting mellom institusjoner bør derfor unngås så langt som mulig.
Forenklede regler for oppfølgings- og tilsynsbesøk i fosterhjem og institusjon.
Telefon- og videosamtaler kan være et godt supplement, men ikke erstatte det man ser og hører ved fysiske besøk og
tilsyn. Spesielt gjelder dette ved uanmeldte besøk. For å ivareta barnas rettssikkerhet er det derfor viktig at ordinære
oppfølgings- og tilsynsbesøk opprettholdes så langt det er mulig.

Med vennlig hilsen
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