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Utredning om valgfri protokoll til FNs barnekonvensjon om en klagemekanisme

Det vises til deres ekspedisjon av 19. 06.2013.

Heise- og omsorgsdepartementet har folgende merknader til saken:

En av konklusjonene i utredningen er at nasjonale klageordninger, blant annet pa sosial- og
helseomradet, bor gjennomgas. Utredningen viser til barnekonvensjonens krav om at barn ma
sikres tilgjengelige og effektive klageordninger. Utredningen mener at det neppe er strengt
nodvendig med lovendring for a kunne slutte seg til protokollen, men at en slik gjennomgang
vil were nyttig for a sikre en god ordning med nasjonale rettsmidler. Konsekvensen av at det
ikke eksisterer et effektivt rettsmiddel for barn pa nasjonalt plan er at en klage kan sendes
direkte til FNs barnekomité uten forutgaende nasjonal klagebehandling. Endringer i klage-
ordningene vil ifolge utredningen antakeligvis gjore det lettere for barnekomitéen a kreve at
nasjonale rettsmidler skal uttommes (side 71, jf. side 36). Klageordningen etter pasient- og
brukerrettighetsloven nevnes som et eksempel pa en ordning som er viktig for barn, men hvor
det kan vxre mangler som gjor at den ikke er effektiv nok (side 67, jf. side 30).

Helse- og omsorgsdepartementet mener at utredningen ikke gir grunnlag for a kunne vurdere
om det er behov for a endre den nasjonale klageordningen pa sosial- og helseomradet. I
utredningen vises det bare kort til pasient- og brukerrettighetslovens regler om rett til
helsehjelp, partsrettigheter og klageadgang (side 30). Reglene om barns partsevne,
prosessdyktighet og stedfortredere etter norsk rett beskrives ogsa (side 23-26). Klage-
ordningene blir imidlertid ikke droftet og vurdert nxrmere.
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Departementet vil bemerke at det ble lagt til grunn at norsk rett var i samsvar med
barnekonvensjonens krav da den ble ratifisert av Norge.

Med vennlig hilsen
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