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Høring – NOU 2019:20 – En styrket familieverntjeneste 

 

Vi viser til høringsnotat av 17. desember 2019, hvor NOU 2019:20 En styrket 

familietjeneste sendes på høring.   

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har som hovedoppgave å fremme og 

beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den 

øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. Som ledd i dette skal 

NIM gi råd til Stortinget, regjeringen og andre myndighetsorganer i spørsmål om 

menneskerettigheter. NIM uttaler seg i utgangspunktet ikke i noen særlig grad om 

hensiktsmessigheten eller prioriteringen av virkemidler for å ivareta statens 

menneskerettslige forpliktelser. 

Utvalget foreslår at det synliggjøres i familievernloven at barnets beste skal være et 

grunnleggende hensyn i tjenestens arbeid, og at barns rett til medvirkning skal sikres. 

Blant annet foreslås det lovfestet at et barn som er i stand til å danne seg egne 

synspunkter, skal få tilbud om en samtale med familievernet i forbindelse med 

foreldrenes samlivsbrudd eller foreldrekonflikter. Det foreslås videre at 

familieverntjenesten skal tilby rådgivning og behandling av barn som har vansker i 

familien, og at barn skal kunne henvende seg direkte til familieverntjenesten. 

NIM støtter disse forslagene. Forslagene styrker barns menneskerettigheter i saker hvor 

familier splittes eller det er konflikter. Det er positivt at hensynet til barnets beste og 

barnets rett til medvirkning foreslås løftet frem i den foreslåtte formålsparagrafen i 

forslag til ny lov om familietjenesten, og at barn får rett til å delta i meklingsprosessen i 

tilfeller hvor foreldrene går fra hverandre. Dette er også i tråd med anbefalinger fra FNs 

barnekomité.1  

 

 

 

 

 

1 FNs barnekomité, avsluttende merknader til Norges 5 og 6 rapportering, punkt 14 bokstav d, hvor det fremgår at komiteen 

anbefaler norske myndigheter å “[e]nsure that children are informed about the possibility of participating in mediation 

processes in the context of their parents’ separation”. 
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