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Svar på høring vedr. forslag til lovendring for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og 

overgrep 

 

 

Barneverntjenesten i Enebakk støtter med dette hovedtrekket i lovforslaget, altså at 

bostedforelderen har rett til å nekte samvær ved reell frykt for at barnet utsettes for vold og 

seksuelle overgrep, og at samvær ikke skal tvangsfullbyrdes når det er en reell mulighet for at 

barnet utsettes for vold og/eller overgrep fra samværsforelderen. Dette er rådet 

barneverntjenesten gir til foreldre per i dag, samtidig med at forelderen rådes til å ta kontakt 

med en advokat for å ivareta de juridiske forholdene en tilbakeholdelse innebærer. Slik sett er 

dette ut i fra vårt syn allerede dagens praksis, i hvert fall i en del barneverntjenester etter hva 

vi kan se. Likevel ses det på som verdifullt å tydeliggjøre dette i lovverket.  

 

Enebakk barneverntjeneste støtter følgende forslag:  

 

 Å endre barneloven slik at retten skal kunne treffe midlertidig avgjørelse på begjæring 

i saker der det er risiko for vold eller overgrep mot barnet. 

 Å lovfeste en rett og plikt for dommere til å melde fra til barnevernet om 

bekymringsverdige forhold de får kjennskap til under behandlingen av en sak for 

domstolene, uten å være bundet av taushetsplikten.  

 Tydeliggjøre at også barn under syv år som er i stand til å danne seg egne synspunkter 

skal gis anledning til å uttale seg, at barn skal høres om alle relevante sider ved saken, 

få informasjon i forkant av høringen og i etterkant om utfallet.  

 Endringer i saksbehandlingsregler for å sikre gode prosesser i saker med volds- og 

overgrepsproblematikk.  

 

 

Bemerkning spesielt til det siste punktet: Saksbehandling og politiets rolle 

 

Barneverntjenesten ønsker å påpeke overfor Departementet at dagens saksbehandlingstid hos 

Politiet i saker omhandlet incest og seksuelle overgrep mot barn er høyst kritikkverdige. 

Saksbehandlingstiden fra politiet får kjennskap til disse sakene til beslag blir åpnet og barna 

kommer inn til dommeravhør er under enhver kritikk.  
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Til eksempel har Enebakk barneverntjeneste ventet på politiet i 11 måneder før de hadde 

kapasitet til å åpne privat utstyr med omfattende beslag av barneporno i en familie. Da politiet 

endelig åpnet beslaget, altså etter 11 måneder var det etter gjentakende og sterkt press fra 

barneverntjenesten og vår advokat. Det som utløste at politiet endelig valgte å åpne beslaget 

var at de måtte vitne i omsorgssak i Fylkesnemnda, og dermed i realiteten ikke hadde noe 

valg. Innholdet på familiens elektroniske enheter var så til de grader bekymringsfullt at en 

akuttplassering av barna fant sted samme dag.  

 

Per i dag venter vi på politibistand med dommeravhør av barna og avhør av de voksne i to 

ulike incestsaker her i Enebakk. Vi har ventet i fem måneder i begge sakene og politiet kan 

ikke gi oss noen som helst pekepinn om når de vil ha kapasitet/mulighet til å bistå 

barneverntjenesten i å aksjonere mot familiene.   

 

Slik situasjonen på dette området er per i dag er rettssikkerheten til disse barna svært dårlig 

ivaretatt og Enebakk barneverntjeneste vurderer at dette er enda viktigere å ta tak i enn de 

omhandlende punktene over. Hvis det er riktig at det kun sitter en person i hvert politidistrikt 

og jobber med disse sakene er det høyst bekymringsfullt. 

 

 

 

Ved eventuelle spørsmål, vennligst ta kontakt med undertegnede på tlf. 64 99 22 90. 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Linda Merete Skarnes 

Konstituert enhetsleder barnevern 

Enebakk kommune  

 

 

 

 

 

 

 

 


