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Høring om NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev datert 25.8.2011 om NOU 2011:9 Økt
selvbestemmelse og rettssikkerhet. Redd Barna takker for muligheten til å komme med våre
innspill.

Redd Barna arbeider nasjonalt og internasjonalt for å styrke kunnskap og samfunnsstrukturer for
gjennomføring og overvåking av barns rettigheter i medhold av FNs barnekonvensjon.
Norgesprogrammet i Redd Barna arbeider for styrking av barns rettigheter i Norge og overvåker
brudd på barnerettighetene, med spesielt fokus på sårbare grupper barn. Vårt innspill vil derfor
være avgrenset til å gjelde barn og unge og deres rettigheter.

Utvalget har selv understreket at de manglet særskilt kompetanse når det gjelder barn og unge, og at
de derfor ikke har kunnet gå inn i spørsmål knyttet til disse gruppene i særlig grad. De har allikevel,
på noen områder, kommet med forslag som får konsekvenser for barn. Ett eksempel på dette er
foreslått ny § 2-2 om pasienter under 16 år som motsetter seg psykisk helsevern. Her foreslår
utvalget at beslutninger som gjelder undersøkelse eller behandling med opphold i institusjon for
barn som har fylt 12 år og ikke selv er enig i tiltaket, skal bringes inn for kontrollkommisjonen.
Redd Barna er positive til at rettssikkerheten til barn over 12 år med dette styrkes, men mener det
bør utredes nærmere hvorvidt dette er en riktig aldersgrense eller om den bør være lavere.
Barnekonvensjonens bestemmelser gjelder alle under 18 år. Artikkel 12 slår fast at hvert barn har
rett til å uttale seg og at barnets synspunkter skal tillegges vekt etter alder og modenhet, og FNs
komité for barnets rettigheter har uttrykt skepsis overfor innføring av bestemte aldersgrenser for
utøvelse av denne rettigheten i nasjonal lovgivning. I sine seneste merknader til Norges flerde
rapport om oppfølging av barnekonvensjonen, beklager barnekomiteen at barn bare har rett til å bli
hørt i helsespørsmål etter at de er fylt 12 år (merknad 24).
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ReddBarnamenerat de av utvalgetsforslagsomfår konsekvenserforbarnog ungemå
gjennomgåsnærmeremedfokuspå barnetsbeste,barnetsperspektivog barnetsrett til å bli hørt.
Viderebør de områdenesomgjelderbarnog ungeog psykiskhelsevern,og somdetteutvalgetikke
hargått innpå, utredestilsvarende.Vi oppfordrerderfordepartementettil å gjennomføreen egen
utredningombarnog ungeogbrukav tvangi psykiskhelsevern.Denneutredningenbør inkludere
erfaringerog synspunkterfrabarnog ungeselv.
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