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Høring —forslag til endringer i barnevernloven (forslag om endringer i
finansieringsansvaret og den faglige samhandlingen mellom stat og kommune,
forslag om styrking av barns rettigheter mv.)

Vi viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets brev av 5. september
2012 med vedlegg.

ustis- o beredska sde artementet har føl ende merknader:

Generelt
Vi vil påpeke viktigheten av en forutsigbar, velorganisert og faglig kompetent
barneverntjeneste som en viktig samarbeidspartner for politiet i saker der barn er
involvert.

Til kapittel 17 Styrkingav barneverntjenestensoppfølgingav barn under ogetter
straffegjennomføring
Vi stiller oss i utgangspunktet svært positive til forslaget. Når det gjelder spørsmålet om
hvilken kommune som skal ha ansvaret for å stille i fengslingsmøte, samt for oppfølging
av barnet under varetektsopphold/straffegjennomføring har vi følgende bemerkning: Vi
ser det som problematisk at det skal være den kommunen der barnet oppholder seg
ved pågripelse som skal ha ansvaret. En ungdom (ev. en ungdomsgjeng) kan gjøre
lovbrudd hvor som helst i landet, for eksempel gjennom et biltyveri og et spontant
gjennomført ran, i en kommune der de har oppholdt seg i mindre enn en time. Vi ser
det som lite heldig for en god oppfølging at det skal være denne kommunen som skal
være ansvarlig både når det gjelder å uttale seg om barnet i retten og for å kunne gi
barnet en god oppfølging under og etter eventuell fengsling. Det vil være
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hensiktsmessig at barnet har opphold på en noe mer permanent basis. Vi anser at den
kommunen der ungdommen «til en hver tid oppholder seg» er av mer permanent
karakter enn den kommunen «der ungdommen blir pågrepet». Dette vil ivareta
perspektivet om at ungdom er mye i drift, og samtidig dekke behovet for at
barneverntjenesten skal ha et visst kjennskap til den unge.

Særligomforholdettil Svalbard
Barnevernloven er gjort gjeldende på Svalbard gjennom egen forskrift med noen
særlige tilpasninger. Vi ber om at det vurderes om de foreslåtte endringene får noen
særskilte virkninger for Svalbard, og at dette i så fall blir fulgt opp på behørig måte. Ta
gjerne kontakt med Justis- og beredskapsdepartementets polaravdeling hvis det er
behov for å drøfte dette nærmere.

Med hilsen

gaiHarald Aass
fagdirektør

Nina
førstekonsulent
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