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Høring- forslag til revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under
opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften)

Norsk Barnevernsamband (NBS) er glad for at statsråden gjennom mediene har framhevet at
barn og unge som bor på institusjon har behov for så vel trygghet som beskyttelse og tillit, at
de unge skal ha anledning til å utfolde seg og vokse og således i størst mulig grad ha et
alminnelig liv.  NBS  vil samtidig framheve at de ansatte i barnevernsinstitusjoner har en
vanskelig oppgave i å balansere mellom tvang som er nødvendig for å beskytte barnet og
tvang som kan medføre at barnets integritet krenkes. Rettighetsforskriften skal veilede
personalet i spørsmål som gjelder bruk av tvang for å beskytte barnet. De siste årene har
forskriften vært mye diskutert, og den gjennomgangen og revideringen som nå er på høring
har vært etterlengtet og ønsket av fagfeltet. Spesielt gjelder dette de utfordringer som nye
kommunikasjonsmidler og sosiale medier har gitt institusjonene.

Norsk Barnevernsamband er derfor spesielt glad for den utdypningen som omhandler
elektroniske kommunikasjonsmidler og ser dette som et viktig hjelpemiddel for
institusjonenes muligheter til å beskytte ungdommene når dette er nødvendig. NBS slutter seg
også til endringene som er foreslått når det gjelder ransaking og begrensninger i
atferdsplasserte ungdommers adgang til å bevege seg fritt utenfor institusjonen.

Vi ser det også som positivt at det foreslås at ungdommer på §§ 4:12 og 4:4, 5. ledd gis
mulighet til å avgi urinprøver frivillig. Som departementet skriver kan ungdommer i enkelte
tilfeller ha behov for å bevise at han/hun ikke ruser seg. Vi mener at det ikke er nødvendig
med et generelt samtykke ved inntak for å ivareta dette, et samtykke ved de konkrete tilfeller
er tilstrekkelig.
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NBS er enig i at utvidet tvangsbruk med nye tvangshjemler ikke er nødvendig.
Høringsdokumentet ivaretar på en god måte den tydeliggjøringen som er nødvendig når det
gjelder adgangen til bruk av tvang som allerede er nedfelt i forskriften. Dette bidrar etter vårt
syn også til å oppklare de misforståelser som har eksistert.

Vennlig hilsen
Norsk Barnevernsamband

`Jormin Vindegg
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