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Høringsuttalelse fra Redd Barna til Forslag om utvidet adgang til etterforsking
når barn dør plutselig og uventet

Redd Barna arbeider nasj onalt og internasjonalt for samfunnsendringer gjennom å styrke
holdninger, kunnskap og strukturer for gjennomføring og overvåking av barns rettigheter i
medhold av FNs barnekonvensjon. Redd Barna har et særskilt fokus på barn utsatt for vold
og seksuelle overgrep og er opptatt av å styrke barns rettssikkerhet på dette området. Vi er
glade for at det nå foreligger et lovforslag om ubetinget etterforskingsplikt ved plutselig og
uventet barnedød.

Redd Barna støtter det foreliggende forslaget og at det omfatter barn opp til 18 år. Vi ser
dette som et viktig bidrag til å sikre at eventuelle straffbare forhold blir oppdaget og
iretteført.

Når det utvikles retningslinjer om gjennomføring og begrensninger i plikten mener Redd
Barna at det må legges vekt på at disse blir familiesensitive og tar hensyn til at det kan
være andre barn i familien. Dette kan være barn som også kan ha vært utsatt for vold eller
vitne til vold. Uavhengig av om det har foregått straffbare handlinger bør det sikres barne-
og familiefaglig oppfølging når et barn dør plutselig og uventet.

Redd Barna har tidligere foreslått at det opprettes en "havarikommisjon" for å forbygge
grove voldshandlinger og barnedrap. Vi mener at dette kan være et effektivt tiltak for å få
mer kunnskap om hvilke samfunnsmessige forhold som kan bidra til å forebygge alvorlig
vold mot barn.
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