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HØRING —NOU 2011:13 Når sant skal skrives
Det vises til høringsbrev av 30. august 2011.
Landets barnehus ønsker å gi kommentarer til utvalgets forslag om at det i særtilfeller skal være adgang til å
spille av eventuelle lyd- og bildeopptak fra førsteinstansbehandlingen under ankebehandlingen.
Statens barnehus har god erfaring i bruk av lyd- og bildeopptak ved avhør. Bestemmelsen i
Straffeprosesslovens § 239 om at barn og voksne psykisk utviklingshemmede skal slippe å avgi forklaring i
retten, herunder 1. instans, synes å ivareta denne gruppen på en god måte. Det som synes uheldig er at enkelte
av barna til tross for gjennomført dommeravhør likevel må avgi forklaring i tingretten. Dette fordi lang
saksbehandling i rettssystemet kan innebære at de har fylt 16 år før saken kommer opp til rettslig behandling.
Det samme kan gjelde i ankesaker der tidsbruken før ankeforhandling er enda lengre.
Barnehusene ønsker derfor utvalgets forslag om at det skal gis anledning til avspilling av lyd- og bildeopptak i
særtilfeller velkommen. Vår oppfatn inger at barn som har vært utsatt for vold og overgrep er å anse som
særlige sårbare, og vi anbefaler derfor at hovedregelen vil være at det gis anledning til slik avspilling
istedenfor ny forklaring for denne gruppen. Etter vår oppfatning vil en naturlig konsekvens av dette være at det
også for behandlingen i 1. instans, fastsettes en hovedregel som tilsier lyd- og bildeavspilling av dommeravhør
for de barn som har fylt 16 år før saken kommer opp tilbehandling.
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