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Høringsuttalelse - forslag til lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot 
vold og overgrep. 
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Departementet ber om at høringsinstansene uttaler seg særskilt om disse 
problemstillingene: 
 

 Å endre barneloven slik at retten kan 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 7 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 saksbehandlingsreglene for å sikre gode prosesser i saker med volds- og 
overgrepsproblematikk. 

 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.  

 
Horten kommune vurderer det som hensiktsmessig med en tydeliggjøring av ansvar i saker 
om barnefordeling og gjennomføring av samvær, for barn som er i reell fare for å bli utsatt 
for vold eller overgrep. Horten kommune får henvendelser gjennom flere ulike instanser, fra 
foreldre som ikke veit hvor de skal henvende seg i slike situasjoner. De ber for eksempel om 
svar på hvem som kan avgjøre om et samvær skal gjennomføres eller ikke. En endring av 
barneloven slik at retten skal treffe midlertidig avgjørelse vil gi barnet en bedre 
rettssikkerhet, og kan også forebygge at foreldre hindrer gjennomføring av samvær uten 
at det eksisterer en reell risiko for vold eller overgrep. Muligens kan også ordningen 
redusere konfliktnivået i enkelte høykonflikt - saker. 
 
Barneverntjenesten i Horten mottar få bekymringsmeldinger fra dommere. Horten kommune 
vurderer en at en lovfestet meldeplikt for dommere vil styrke barns rettssikkerhet. Videre 
vurderer vi prinsippet om å la barn uttale seg som viktig.  
 



Endringer i saksbehandingsregler som kan sikre bedre prosesser i saker med volds- og 
overgrepsproblematikk, vurderes som sentrale for å styrke barns rettssikkerhet. Dersom tap 
av samværsrett og foreldreansvar skal kunne fremmes i en straffesak, vurderer Horten 
kommune det som avgjørende for barnet at retten innehar den nødvendige kompetansen på 
barns behov og barns utvikling. En ser fordelene med en slik ordning både i tid, økonomi og 
effektivitet.  
 
Horten kommune vurderer at det er viktig at Barneverntjenesten kan få uttale seg i saker 
etter Barneloven, dagens praksis åpner for dette. Dersom barneverntjenesten også skal 
kunne opptre som parthjelper, vil dette kunne utfordre ens anseelse som hjelper fra 
foreldrene. Dette kan innebære at barneverntjenesten blir forsøkt påvirket i forkant og 
etterkant av rettsbehandlingen, noe som en vurderer kan skade barneverntjenestens 
viktigste fokus, nemlig barnets beste.  
 
Horten kommune legger til grunn at alle sentralt gitte føringer som gir merkostnader for 
kommunene, blir fullfinansiert. 
 
Av tidsmessige årsaker har saken har ikke vært til politisk behandling i Horten kommune, 
den vil bli lagt frem for politisk hovedutvalg som et referat.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Harald Riisnæs 
Rådgiver 
Barn- og Familietjenesten 
Horten kommune. 
 
 
 
  
 
 
 


