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Forslag om talspersoner til bruk i fylkesnemndssaker

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tiltrer valg av Roger Lysvik som ny talsperson til bruk i fylkesnemndssaker i
stedet for Turid Nilsen, som har bedt om avløsning.
Saksprotokoll i Formannskapet - 30.01.2012
Jan Meyer (V) foreslo:
Saken utsettes.
Votering:
- Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Dokumenter i saken:
F-sak 42/08 Talspersoner til bruk i fylkesnemndssaker
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker 12.1.2012: Talspersoner til bruk i fylkesnemndssaker
Kvæfjord kommune 24.1.2012 10:06: talspersoner til bruk i fylkesnemndssaker
Kvæfjord kommune 6.2.2012 08:13 Talsperson
Saksopplysninger
Det foreligger slikt brev fra fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker:
Fylkesnemnda i Troms og Finnmark har hatt to talspersoner registrert for Kvæfjord kommune - Turid
Nilsen og Tove Schjelderup. Nå har imidlertid Turid Nilsen gitt beskjed at hun ikke lenger ønsker å være
talsperson og vi må derfor be om forslag til 1-en ny talsperson for Kvæfjord kommune.
Mange kommuner foretar oppnevning av talspersoner med en funksjonstid for fire år. I hht. forskrift om
barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda § 2, er det fylkesnemndas leder som skal
utarbeide liste over talspersoner. I departementets rundskriv publisert 19. juni 2000 med kommentarer til
forskriften, er det forutsatt at listen utarbeides etter forslag fra kommunene. Det er således ikke
kommunene som skal oppnevne talspersoner, og talspersonene har i utgangspunktet ikke begrenset
funksjonstid. Dette innebærer at talspersonene ikke strykes av fylkesnemndas lister før de evt. selv gir

beskjed om at de ikke ønsker å være talsperson lengre. Ved innsendelse av forslag til talspersoner bes
derfor vanlig pensjonsalder hensyntatt. Vi har for øvrig ingen vara-ordning for talspersoner.
Det er videre et krav etter forskriften § 2 at talspersonene har erfaring fra arbeid med barn. Kravet er
utdypet slik i rundskrivet: "Det er viktig at listen inneholder personer med ulik bakgrunn og med erfaring
fra arbeid med barn i ulike aldersgrupper og med ulik kulturell bakgrunn. Dette kan f.eks være lærere,
førskolelærere, personer med sosialfaglig bakgrunn, helsesøstre o.l. I særlige tilfelle kan også andre med
mer spesiell erfaring kunne komme i betraktning (for eksempel erfarne fosterforeldre eller
støttekontakter)."
Fylkesnemnda har ikke mulighet til å foreta egne undersøkelser mht. talspersonenes bakgrunn og
kompetanse. Det er derfor viktig at kommunen er oppmerksom på kravene når talspersoner foreslås.
Videre må man ved oversendelse av forslag til talspersoner gi en kort redegjørelse for hvorfor disse
foreslås.
Det vil være en fordel at enkelte talspersoner også har språklig kompetanse, spesielt samisk.
Talspersonene skal være uavhengig av barneverntjenesten. Fylkesnemnda anmoder derfor om at man
bestreber seg på å foreslå personer som ikke har nær tilknytning til barneverntjenesten og/eller dennes
ansatte.
Vi anmoder om at De sørger for å foreslå et antall talspersoner som angitt ovenfor. Mindre kommuner
kan evt. samarbeide med nabokommuner. Opplysninger om navn, adresse, fødsel -og personnummer,
telefonnummer og bakgrunn/kompetanse bes oppgitt.

Vurderinger
Formannskapet har i F-sak 42/08 tiltrådt at Tove Schjelderup tiltrer som talsperson til bruk i
fylkesnemndsaker, i tillegg til Turid Nilsen. Sistnevnte har nå bedt seg fritatt, administrasjonssjefen har
derfor internt anmodet om forslag på erstatter for Turid Nilsen som talsperson i fylkesnemndssaker.
Eventuelle forslag vil bli forelagt formannskapet.
Administrasjonssjefens påtegning: 07.02.2012
Det foreslås at Roger Lysvik, adresse Bygdeveien 44A, 9475 Borkenes, tiltrer som ny talsperson til bruk i
fylkesnemndssaker i stedet for Turid Nilsen, som har bedt om avløsning. Lysvik har på forespørsel sagt
seg villig til å tre inn i denne oppgaven.
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