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Atferdsparagrafene benyttes oftest i tilfeller der ungdom ruser seg, men annen adferd som
kriminalitet, vagabondering, prostitusjon og lignende kan også være bakgrunn for slike
vedtak. Da kan det være slik at det ikke alltid fremkomme nok informasjon om rusbruk i
Fylkesnemndsbehandlingen til at det vil kunne gi et vedtak om urinprøver knyttet til
plasseringen. Barneverntjenesten er av den oppfatning at det derfor vil være mest
hensiktsmessig å behandle urinprøvetaking på samme måte som andre tvangsinngrep ved
atferdsplasseringer. Det vil si at atferdsinstitusjonene har en generell adgang til å ta
urinprøver ved begrunnet mistanke, og fatter vedtak som protokollføres og begrunnes. Vi
kan ikke se at dette vil være en sterkere inngripen i personlig integritet enn for eksempel
kroppsvisitasjon i munnhulen.
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HØRINGSBREV -  FORSLAG TIL REVIDERT FORSKRIFT OM RETTIGHETER OG BRUK
AV TVANG UNDER OPPHOLD I BARNEVERNSINSTITUSJON

Barneverntjenesten i Nittedal har gjennomgått departementets presiseringer i forhold til å
tydeliggjøre adgangen til bruk av tvang og aktuelle endringer i forslag til revidert forskrift
om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner. Vi mener forslaget
gir en god balanse mellom beboerens rett til personlig integritet og de ansattes adgang til å
forvalte det omsorgs- og behandlingsansvaret de har ved å sette inn tiltak som begrenser
denne retten. Vår oppfatning er at det er viktig å styrke institusjoners muligheter til å ta et
helhetlig omsorgs-og behandlingsansvar, og at dette forslaget bidrar til det. Vi har imidlertid
et ønske om at forslaget styrkes ytterligere i forhold til urinprøver.

Barneverntjenesten Tlf : 67 05 92 82

Moveien 1, 1482 Nittedal Fax: 67 06 90 80

Bankkonto:
7101 05 04001

Organisasjonsnr:
971 643 870



Barneverntjenesten ser positivt på departementets grundige redegjørelse for de endringer
som er gjort og de etiske overveielser som er fremlagt, og opplever at forslaget gir et godt
grunnlag for institusjoners mulighet for å i vareta de ungdommene de har ansvar for.

Med vennlig hilsen

Kopi: Rådmann Bitten Sveri
Ordfører Tone T. Johansen

Liv Hei i Jensen
familieterapeut
Direkte innvalg: 67 05 92 82
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