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HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL REVIDERT FORSKRIFT OM 
RETTIGHETER OG BRUK AV TVANG UNDER OPPHOLD I 
BARNEVERNINSTITUSJONER 
 
Byråden for sosiale tjenester og rusomsorg avgir på vegne av Oslo kommune følgende uttalelse 
til departementets forlag til revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i 
barneverninstitusjon: 
 
Generelle kommentarer: 
Oslo kommune støtter omorganiseringen av kapitlene og de enkelte paragrafene i forslaget til 
ny forskrift.  
 
Oslo kommune vurderer presiseringen av formkrav og dokumentasjonskrav (vedtak, protokoll 
eller rapport) som gjelder for de enkelte bestemmelsene som positivt. Dette vil bidra til å styrke 
rettsikkerheten til klientene og bevisstgjøre de ansatte ved institusjonen. 
 
Kommentarer til de foreslåtte endringene: 
 
Til § 1 Formål: 
Oslo kommune støtter forslaget om en egen formålsbestemmelse. Departementets 
tydeliggjøring av institusjonens omsorgsansvar i høringsnotatet er viktige presiseringer og bør 
fremkomme i forskriftens merknader. 
 
Til § 2 Virkeområde: 
Oslo kommune vil presisere at Oslo kommune v/ Barne- og familieetaten har 
godkjenningsmyndighet jf. Forskrift om særskilte bestemmelser på barnevernområdet for Oslo 
kommune. I merknadene til forskriften bør det derfor fremkomme at virkeområdet er alle 
statlige institusjoner, private og kommunale institusjoner godkjent av statlig regional 
barnevernmyndighet (Bufetat) eller Barne- og familieetaten for Oslo kommune. 
 
Til § 5 Medisinsk tilsyn og behandling: 
Oslo kommune viser til merknadene for gjeldende forskrift der det fremgår at barn og unge 
som akuttplasseres skal tilses av lege før inntak eller senest i løpet av inntaksdagen. 
Merknadene presiserer at det ikke åpnes for individuell vurdering, og etter vår vurdering er 
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denne fristen uhensiktsmessig i enkelte tilfeller. En legeundersøkelse er mest aktuelt i de saker 
hvor det er mistanke om inntak av rusmidler, eller mistanke om at barnet har vært utsatt for 
fysisk vold.  Oslo kommune mener at det må foretas en konkret vurdering av hvorvidt 
legeundersøkelse må gjennomføres samme dag som barnet blir plassert. Det kan være til 
barnets beste å avvente legeundersøkelse. Dette vil bero på alder, historikk, bakgrunn for 
plassering, tidspunkt for plassering m.m. Beslutningen må begrunnes og dokumenteres. 
 
Til § 7 Vern om personlig integritet: 
Oslo kommune vurderer at presiseringen i 2. ledd, siste pkt …”herunder ansvaret for trygghet 
og trivsel for alle på institusjonen” er positivt. Presiseringen kan bidra til økt bevissthet for 
både klienten og de ansatte på institusjonen. 
 
Til § 11 Elektroniske kommunikasjonsmidler: 
Oslo kommune er enig i behovet for en bestemmelse som omfatter også andre elektroniske 
kommunikasjonsmidler enn telefon, og støtter departementets vurdering av at begrensninger 
som følge av institusjonens omsorgsansvar eller hensyn til trygghet og trivsel ikke krever 
enkeltvedtak. Oslo kommune ser imidlertid et behov for å kunne overhøre telefonsamtaler der 
det er begrunnet mistanke om utpressing, rømmingsplaner, sperret adresse m.m. Det vurderes at 
denne kontrollen er mindre inngripende enn å nekte beboeren telefonbruk. Slik mulighet 
foreligger ikke i dag. 
 
Til § 12 Kroppsvisitasjon: 
Oslo kommune støtter forslaget om utvidelse til også å gjelde munnhulen samt presiseringene 
av at også andre gjenstander enn rusmidler og farlige gjenstander, for eksempel tyvegods, 
dopingmidler og brukerutstyr, gir grunnlag for kroppsvisitasjon. 
 
Til § 13 Ransaking av rom og eiendeler: 
Forslaget til endring vurderes å være i samsvar med den reelle situasjonen som kan oppstå på 
en institusjon og Oslo kommune støttet forslaget om å utvide adgangen til ransaking til å gjelde 
samme forhold som gjelder kroppsvisitasjon. 
 
Til § 14 Beslaglegging, tilintetgjøring eller overlevering til politiet: 
Oslo kommune vurderer at endringsforslaget er mer presist enn dagens bestemmelse.   
Det vurderes som nødvendig at departementets vurderinger, slik de er beskrevet i 
høringsnotatet, opprettholdes i merknader til forskriften. Problematikken knyttet til 
taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt er et tilbakevendende tema for de ansatte på 
institusjonene. Dette er godt beskrevet i høringsnotatet og bør også tas med i merknadene. 
 
Til § 15 Beboernes korrespondanse: 
Oslo kommune støtter i all hovedsak forslaget til ny bestemmelse, men mener kriteriene for 
kontroll av inngående post er for snevre. Erfaring viser at ungdom har mottatt brev med 
kontanter i størrelsesorden fem til ti tusen kroner, mobiltelefoner m.m. Etter vår vurdering er 
betegnelsen ”rusmidler eller farlige gjenstander” ikke tilstrekkelige ut fra dagens situasjon. I 
tillegg bør gis mulighet til å kontrollere utgående post. Dette vil særlige være aktuelt der barnet 
er plassert på sperret adresse, der det foreligger begrunnet mistanke om rømmingsplaner m.m. 
 
Til § 16 Urinprøver: 
Oslo kommune er positiv til forslaget om utvidet mulighet til urinprøvetaking. Muligheten til 
urinprøvetaking har vært ønsket fra både beboere, foresatte, barneverntjenesten og 
institusjonene. 
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Til § 19 Tilbakeføring ved rømming: 
Oslo kommune støtter forslaget til presisering av institusjonens ansvar for å bringe beboeren 
tilbake og forslaget om at det er institusjonen som skal varsle politiet. 
 
Til § 20 Forskriftenes anvendelse overfor beboere plassert etter § 4-24 og § 4-26: 
Oslo kommune støtter forslag til endringene og vurderer det som særskilt positivt at også 
plasseringer i henhold til bvl § 4-25 er omtalt i bestemmelsen. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Bjørg Månum Andersson 
kommunaldirektør 
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