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justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep
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DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS-
OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

Deres ref Vår ref Dato

201005520-11LB /
Høring Forslag om innføring av etterforskaingsplikt ved plutselig og uventet
barnedød

Vi viser til høringsforslag frajustis- og politidepartementet.

Barne-, likesfillings- og inkluderingsdepartementet har følgende merknader til saken:

Vi støtter forslaget om å innføre en etterforsImingsplikt for å avdekke om det foreligger
straffbart forhold som skal forfølges av det offentlige der barn under 18 år dør plutselig
og utventet Det er vi.ktig å styrke barns rettsvern slik at overgrep og vold mot barn
oppdages, etterforskes og straffeforfølges. Lovforslaget i straffeprosessloven er
utformet som en kan - bestemmelse, fulgt opp med et endringsforslag i påtaleinstruksen
hvor det framgår at politiet skal foreta etterforskning i ovennevnte tilfeller. Politiet får
følgelig en etterforskningsmulighet i straffeprosessloven og en etterforskningsplikt i
påtaleinstruksen .

Slik vi forstår forslaget tas det sikte på at politiet skal etterforske alle tilfeller hvor barn
under 18 år dør plutselig og uventet, uten at dette kommer klart og tydelig fram av
straffeprosessloven. For å oppnå formålet med forslaget - forebygge vold og gi barn et
bedre rettsvern - bør det av allmennprevenfive og pedagogiske hensyn vurderes om
etterforskningsplikten bør framgå klarere av loven. Det bør også av samme hensyn
vurderes å lovregulere dette i ett nytt ledd i straffeprosessloven § 224.

Med hensyn til framgangsmåte ved varsling av foreldre i tilfeller der saken henlegges
fordi det ikke foreligger straffbare forhold, støtter vi i utgangspunktet dagens praksis
med varsling gjennom sykehusene. Vi ser samtidig at det kan være fordeler med å
innføre en ny henleggelseskode tilpasset slike tlifeller, og oppfatter ikke de to skisserte
alternative som nødvendigvis uforenlige.
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Vi viser også 61 at dagens regler om opplysningsplikt etter barnevernloven § 6-4 annet
ledd medfører at poliet skal melde fra til barnevernet dersom etterforskningen
avdekker forhold som gir grunn til å tro at et barn blir mishandlet i bjemmet eller det
foreli,gger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Det bør vurderes om
opplysningsplikten til barnevernet skal omtales i forarbeidene.
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