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HØRING - FORSLAG TIL LOVENDRINGER FOR Å GI BARN BEDRE BESKYTTELSE
MOT VOLD OG OVERGREP

Det vises til høringsbrev datert 12.10.12. Herved oversendes Haugesund kommune sin
høringsuttalelse, med forbehold om vedtak i Haugesund formannskap 05.12.12.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ber om at høringsinstansene uttaler seg
særskilt om disse problemstillingene

Å endre barneloven slik at retten skal treffe midlertidig avgjørelse på begjæring i saker
der det er risiko for vold og overgrep mot barnet
Å lovfeste en rett og plikt for dommerne til å melde fra til barnevernet om
bekymringsverdige forhold de får kjennskap til under behandling av en sak for
domstolene, uten å være bundet av taushetsplikten
Å tydeliggjøre at også barn under 7 år som er i stand til å danne seg sine 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 av utfallet
Endringer i saksbehandlingsreglene for å sikre gode prosesser i saker med volds- og
overgrepsproblematikk

Uten at departementet har tatt endelig stilling til forslagene, men for å få et bedre
beslutningsgrunnlag, sendes også følgende forslag på høring:

Om tap av samværsrett og foreldreansvar skal kunne fremmes som sivilt krav i en
straffesak mot samværsforelder.
Om barnevernet skal få mulighet til å opptre som partshjelper i en sak etter barneloven

Haugesund kommune ser positivt på forslagene om lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse
mot overgrep og vold.

Både fra egen praksis i barneverntjenesten, i klinisk praksis og fra et stort antall
forskningsrapporter, vet man at barn som utsettes for vold eller er vitne til vold mellom voksne,
er i faresone for å utvikle en rekke psykiske lidelser og fysiske plager.
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Mange barn må ha samvær med voldsutøver mot sin vilje over lengre tid før samvær blir
stoppet. En vanlig rettsprosess vil ta tid og en midlertidig stopp i samvær kan være viktig inntil
en får utredet og belyst saken i sin helhet. Samvær med voldsutøver kan medføre psykiske
lidelser og alvorlig retraumatisering for de barna dette gjelder.

Forslaget om lovendring som gir både bostedsforelder og domstol anledning til å stoppe samvær
ved reell frykt for at barnet utsettes for vold og seksuelle overgrep, er derfor et viktig bidrag til å
hindre videre skade hos barnet.
Det å tydeliggjøre at barn under 7 år også skal få uttale seg/ høres er viktig. Gjennom praksis
erfarer barneverntjenesten at barn er viktige informanter i eget liv og at barn ofte kan gi viktig
informasjon før det tas avgjørelser til barnets beste.

Spørsmålet om barnverntjenesten skal få mulighet til å opptre som partshjelper i en eventuell
barnelovsak stiller en seg også positiv til, men presiserer at barneverntjenesten sitt fokus alltid er
barnets beste. Dette overordnede prinsipp i barnevernsloven må ikke komme i konflikt med at
barneverntjenesten oppnevnes som partshjelper for den ene parten.
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