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Høring - Rapport om avhør av særlig sårbare personer i straffesaker 

 

Det vises til brev datert 16. januar 2013 om ovennevnte sak. Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet(BLD) støtter arbeidsgruppens hovedformål om å få til en 

ordning for avhør av barn som holder høy kvalitet og er tilstrekkelig praktiske. BLD 

ønsker imidlertid å holdes orientert om oppfølging av rapporten fra JDs side.  

 

Etterforskningsdokumenter og avhør i straffesaker vil kunne være relevante bevis også 

i en foreldretvist etter barneloven om foreldreansvar, bosted eller samvær der det er 

påstander om vold eller overgrep. Dette gjelder om anmeldelsen fører til tiltale, dom 

eller blir henlagt. Det er derfor viktig med høy kvalitet på avhørene av barn slik at vold, 

overgrep og andre relevante forhold avdekkes og at avhørene gjennomføres på en slik 

måte at de får høy bevisverdi.  

 

Det følger av rapporten at ordningen med observasjon av de yngste barna eller andre 

som ikke har språk, i praksis ikke brukes i straffesaker og derfor foreslås avviklet. Det 

er etter BLDs syn viktig at også disse barnas rettssikkerhet blir ivaretatt gjennom 

ordninger som sikrer dette og at de som håndterer slike saker har den nødvendige 

kompetanse og erfaring til å ivareta dette. Dette bør omtales nærmere. BLD vil også 

understreke at kulturkompetanse bør ligge inne i kravene om kompetanse til avhører.  

 

Det er av stor betydning at psykisk utviklingshemmedes spesielle behov blir ivaretatt i 

straffesakskjeden. Dette gjelder både når de har rollen som siktet, fornærmet eller 

vitne. Økt kompetanse innenfor politi og påtalemyndighet er en forutsetning for at 

behovene til denne sårbare gruppen blir identifisert og imøtegått. Det bør også legges 

til rette for økt samarbeid mellom de ulike profesjonene og etatene.  Etter BLDs syn vil 



Side 2 

 

økt bruk av barnehus være et tiltak som kan bidra til dette.    

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Blom-Dahl(e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Anders Uldal 

 førstekonsulent 
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