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Høring - forslag til lovendringer for å gi barn bedre
beskyttelse mot vold og overgrep

Politiets Fellesforbund(PF) viser til høringsbrevet og medfølgende dokumenter og vil med dette gi
noen korte innspill.

PF er enige i at Barneloven må endres slik at retten kan treffe midlertidig avgjørelse på begjæring i
saker der det er risiko for vold eller overgrep mot barnet.

Vi er enig i at det må være en lovfestet 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.

PF er enig i at det må tydeliggjøres at også barn under syv år som er i stand til å danne seg egne
synspunkter skal gis anledning til å uttale seg. Videre at barn skal høres om alle relevante sider ved
saken og få informasjon i forkant av høringen og i etterkant om utfallet.

Vi mener det må defineres hva som menes med "danne seg egne synspunkter", og der det står at
barn skal høres må det bestemmes hvordan de skal høres. PF mener det beste hadde vært om dette
blir gjort gjennom de tradisjonelle barne/dommeravhør og som blir regissert av politiet. For å få dette
til på en effektiv måte har politiet imidlertid behov for økt kapasitet.

Det må til endringer i saksbehandlingsreglene for å sikre gode prosesser i saker med volds- og
overgrepsproblematikk.

PF mener at tap av samværsrett og foreldreansvar skal kunne fremmes som sivilt krav i en straffesak
mot samværsforelder.

Hvis det er behov for at barnevernet må opptre som partshjelper i en sak etter barneloven, bør det
være fordi parten ikke er i stand til det selv eller ved hjelp av nærstående, skal barnevernet ha
mulighet til å opptre som partshjelper. Dette for å sikre barnas beste.

På bakgrunn av beskrivelsene i høringsnotatet punkt 1.3 bør det sterkt vurderes om staten bør dekke
kostnadene til tradisjonell sakkyndig utredning etter barneloven §61 første ledd nr. 3.
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