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Høringsuttalelse - forslag til revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under
opphold i barnevernsinstitusjon (rettighetsforskriften). Høringsfrist 15.11.10.

Kristiansand kommune viser til departementets anmodning om uttalelse i
forbindelse med foreslåtte presiseringer og endringer i rettighetsforskriften, jfr. Deres brev av
17.08.10.

Kristiansand kommune ved Barneverntjenesten har i løpet av en lengre periode skaffet seg
inngående kunnskaper og erfaringer med hensyn til bruk og forståelse av den foreliggende
rettighetsforskriften. Vår erfaring er at forskriftens utforming har vært av en slik karakter at
den har vært egnet til å skape ulik forståelse av hvilke plikter og rettigheter den formidler.
Blant de sentrale aktørene i saker som fordrer institusjonsplassering har det vært ulik
forståelse av rettighetsforskriftens formål, rekkevidde og hvilke muligheter den gir for å
oppnå formålet med den enkelte plassering. Vi tror at dette, sammen med større grad av
dialog om forståelsen av forskriften, vil bidra til færre negative og uheldige relasjoner mellom
aktørene på feltet. Muligheten til felles forståelse av behandlingskjeden for det enkelte barn
øker.

Innledningsvis vil vi påpeke at vi opplever den foreslåtte reviderte forskriften som dekkende
og presiserende, og at den vil kunne danne grunnlag for institusjonenes håndtering av de
plassertes rettigheter på en formålstjenelig måte. Forslagets formålsbetraktninger,
sammenholdt med fokuset på plasseringsformålet får her en sentral plass i forhold til de
tilfeller der begrensninger i de plassertes rettigheter må iverksettes.

Vi finner også at det fremtrer tydeligere at man i særlige saker må anvende begrensninger
og makt/tvang som en rettighet for det plasserte barnet. Uten at barnets rett til å bli anvendt
makt/tvang mot seg, vil også retten til å få den hjelp de har rett på bli oversett.
Departementet har tydeliggjort, i større grad, betydningen av makt- og tvangsbruk som en
rettighet for barnet.
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All bruk eller mulighet for bruk av tvang/makt har iboende etiske dilemmaer. Dette er kjent i
psykiatrien, tjenester til utviklingshemmede og ovenfor demente eldre. Felles for disse er at
det i en del saker/behandlingsforløp avstedkommer faser hvor mangel av tvangsmessig
inngripen vil kunne være et overgrep, og frata denne personen deres mulighet til å nå
hovedformålet med behandlingsforløpet. Dette vil i seg selv være etisk betenkelig. Vi er av
den oppfatning at bestemmelsene om anvendelse i forskriften her er dekkende for dette
dilemmaet, og vil sette systemet i stand til å begrense bruken til de tilfeller der dette er
nødvendig ut fra de hensyn som forskriftsforslaget viser til.

Selve utformingen av forskriftsteksten er systematisk og tydelig nok. Vi finner at systemet
med en velbygget formålsbestemmelse, kombinert med henvisninger til dette ved
anvendelse av begrensninger og tvang er en god metodikk. Også det å skille ut et eget
kapittel 4 ift plasseringer etter §§ 4-24 og 4-26 er fornuftig, og hvor man åpner for tiltak også i
forbindelse med midlertidige plasseringer. I dette kapittelet er man svært tydelig på
henvisningen til plasseringsformålet. Blir svært sentralt at plasseringsformålet er tydelig
beskrevet fra de lokale barnevernstjenestene, slik at det kan inngå som "eget
hjemmelsgrunnlag" der det er nødvendig.

Avslutningsvis vil vi bare gjenta at vi finner at forslaget klargjør gjeldende juss på området,
og at dette er svært positivt i forhold til å fremme felles samarbeid og felles forståelse mellom
de involverte aktører. Vi vil også benytte anledningen til å få uttrykt at vi er av den oppfatning
at et sentralt suksesskriterier for at den reviderte forskriften skal ha den tilsiktede effekt er at
kompetansen i institusjonene er tilstrekkelig faglig sett til å kunne forholde seg til de angitte
kriterier for anvendelse av makt/tvang.
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