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HØRINGSSVAR  - FORSLAG TIL  MIDLERTIDIG  LOV  OM
INFORMASJONSTILGANG, TAUSHETSPLIKT M.V. FOR STATENS
HELSETILSYN  VED  GJENNOMGANG  AV ET  UTVALG SAKER  OM
AKUTTPLASSERING  OG  OMSORGSOVERTAKELSE ETTER BARNEVERNLOVEN

Det vises til mottatt høring 12. juli 2016 vedrørende overnevnte lovforslag.

Bakgrunnen for forslaget er at departementet har gitt helsetilsynet i oppdrag å gjennomgå et
utvalg barnevernssaker som har ført til akuttiltak eller omsorgsovertakelse. Formålet med slik
gjennomgang er å få kunnskap om blant annet hvordan sakene behandles, om det skjer svikt
og hva som eventuelt svikter. Denne kunnskapen skal brukes til å videreutvikle barnevernet.

Departementet ønsker at helsetilsynet skal ha mulighet til å innhente opplysninger fra andre,
blant annet politiet, uten hinder av taushetsplikt. Formålet med å innhente opplysninger er å
vurdere barneverntjenestens håndtering av informasjon fra andre, samt barnevernets
samarbeid med disse.

Formålet med undersøkelsen som ønskes igangsatt er å gi et best mulig barnevern. Politiet har
allerede vidtgående adgang til å gi informasjon til barnevernet for å sikre ivaretakelse av barns
behov. Oslo politidistrikt har ingen prinsipielle innvendinger til at en slik undersøkelse gjøres,
herunder overlevering av politiinformasjon.

Vi  vil likevel understreke at lovforslaget fastslår at politiet kan gi opplysninger til helsetilsynet,
uhindret av taushetsplikt. Lovforslaget åpner for ulike grader av taushetsplikt for
informasjonen som Helsetilsynet mottar fra andre offentlige organer. En straffesak vil
inneholde mye informasjon om personer og andre som ikke er relevante for vurderingen av
barnevernets oppgaveløsning. Både personvernhensyn og etterforskningsmessige hensyn vil
kunne tilsi at denne informasjonen ikke bør komme helsetilsynet i hende. Politiet kan fortsatt
nekte, for eksempel av etterforskningsmessige hensyn, eller av personvernmessige grunner
skjerme opplysninger, for eksempel ved anonymisering av tredjeparter. Dette vil kunne være
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svært ressurskrevende, og en mulig grunn til å nekte utlevering. Vi vil likevel tro at dette ikke
vil kunne gjelde mange saker.
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