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Kommentarer til høringssvar vedrørende revidert forskrift om
rettigheter og bruk av tvang under opphold i
barneverninstitusjon

FORUS Heggeli barnehjem støtter behovet for presiseringer og tydeliggjøring av forskriftsteksten, der vi
også er enige i at det ikke foretas vesentlige endringer i tvangshjemlene som nevnt i høringsbrevet.

3.1.1 Forskriftens formål
Vi støtter fullt ut at det inntas en fomålsbestemmelse i forskriften, der institusjonens ansvar for å gi
beboerne forsvarlig omsorg og behandling er presisert. Vi er også opptatt av og støtter at formålet med
forskriften er å sikre at beborne blir behandlet på en hensynsfull måte samt at deres rettssikkerthet blir
ivaretatt. For oss vil denne formålsparagrafen være nyttig i den skjønnsmessige vurderingen ved bruk av
tvang der forskriften gir rom dette.

3.2.1 Innledningsvis om vern personlig integritet
Vi setter pris på at det er satt fokus på dilemmaet mellom beboeres rett til personlig integritet og de andre
beboernes rett til trygghet og trivsel på institusjonen. Vi støtter utvalget ved at det i enkelte situasjoner vil
være nødvendig å sette begrensinger i den enkeltes selvbestemmelse av hensyn til trygghet og trivsel for
alle på institusjonen. Vi opplever det som tydeliggjørende at det er nevnt eksempler i høringsbrevet som
omfatter en forskjell mellom å sette begrensinger i den enkelte beboers integritet når en oppholder seg i
fellesrom eller på eget rom.

3.2.5 Depertementets forslag
Vi støtter fullt ut at det presiseres i forskriften at det ikke kan fastsettes generelle regler, husregler eller
lignende som innskrenker beboernes rettigheter ut fra denne forsrkiften. Vi mener denne presiseringen er
viktig for å ivareta barnas rettssikkerhet.

3.3 Bruk av fysisk makt
Vi støtter at det ikke blir foretatt noen endringer vedrørende fysisk makt da vi opplever at nåværende
paragrafer er dekkende.

3.4 Retten til å bevege seg utenfor institusjonens område
Vi støtter forslaget om å innta i forskiftsteksten at institusjonen kan fastsette begrensninger i adgangen til
å forlate institusjonsområdet ut fra omsorgsansvaret som nevnt i 3.4.1. Vi har flere erfaringer der dette
har vært aktuelt og der det av hensyn til å gi barnet forsvarlig omsorg har vært nødvendig å begrense
barnets adgang til å forlate institusjonen.

3.5 Retten til å bevege seg fritt innenfor institusjonens område
Vi er enige i forslag om å begrense adgangen til å bevege seg fritt innenfor institusjonens område. Dette
kan være nødvendig ut i fra institusjonens omsorgsansvar samt for barn og unge plassert på
atferdsparagrafer der det er påkrevd tett oppfølging og kontroll.
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For at institusjonen kan utøve faglig god omsorg og behandling ser vi det som helt nødvendig at
ovennevnte forslag inntas i forskriften. Vi støtter også forslag om at det i bestemmelsen nedfelles krav om
enkeltvedtak for å sikre beboernes rettssikkerhet.

3.7.1 Bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler
Vi anser det som nødvendig og støtter fullt ut at ordlyden i forskriftsteksten endres til å omfatte
elektroniske kommunikasjonsmidler da vi ser at barna benytter seg like mye av andre
kommunikasjonsmidler som telefon. Vi er enige i at utgangspunktet må være at beboerne kan benytte seg
fritt av kommunikasjonsmidlene og at det kan fastsettes interne husordensregler av hensyn til
institusjonens ansvar for driften og ansvar for trygghet og trivsel på institusjonen. Vi stiller oss noe
undrende til at det vil  være  mindre adgang til å gripe inn overfor barn plassert etter omsorgsparagrafene.
I samme avsnitt er det påpekt at dersom barn utvikler atferdsproblemer må barneverntjenesten reise ny
sak for nemnda i henhold til atferdsparagrafene.Vi mener det bør være adgang til å gjøre begrensninger
ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler for å forebygge negativ utvikling av barnas atferd.

Vi støtter forslag om at muligheten for å nekte barna å ta med seg mobiltelefon til institusjonen tas ut av
bestemmelsen. Likeså støtter vi forslag til muligheten om å inndra kommunikasjonmiddelet kortvarig.

Vi støtter også forslag om at bruk av tvang fortløpende skal vurderes om det er grunnlag for å
opprettholde tvangen ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Vi er enige i at det presiseres at
vurderingen må bero på en konkret og individuell vurdering av om begrensningene skal opprettholdes.

Vedrørende  §  15. Beboernes korrespondanse
I forskriftsteksten står det at beboerne fritt skal kunne sende og motta post. Videre står det at post som
kommer til institusjonen likevel kan kontrolleres dersom det er begrunnet mistanke om at forsendelsen
inneholder rusmidler eller farlige gjenstander. I vårt daglige arbeid med barn som er omsorgsplassert ser
vi tidvis at det er behov for å kontrollere post, men da av andre årsaker enn rusmidler eller farlige
gjenstander. Dette kan eksempelvis være årsaker som at innholdet i brevet kan være skadelig for barnets
pysiske helse eller der det er fare for at barnet kan bli tatt med ut av landet og at forsendelsen muligens
kan inneholde pass til barnet. Disse eksemplene regnes ikke som farlige gjenstander, men vi etterlyser et
tillegg i forskriften som også omfatter disse mulige tilfellene. Dette må naturligvis bero på en individuell
og konkret vurdering i den enkelte situasjon der vurdering av risiko vil bli et sentralt element.

Videre i teksten nevnes det at det ikke er tillatt å føre kontroll med beboernes korrespondanse. Vi
etterlyser muligheter for eksempelvis å sjekke hvilke internettsider barnet har vært inne på ved begrunnet
mistanke om skadelig innhold eller ved annen bruk av elektroniske virkemiddel føre kontroll med hva
barnet foretar seg ved begrunnet mistanke om skadelig innhold. Vi opplever det ovennevnte som en
vesentlig del av det å sørge for at barnet får forsvarlig omsorg.
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