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Høring -  forslag om innføring av etterforskningsplikt ved plutselig og uventet
barnedød

Politidistriktet slutter seg til forslaget om at det innføres en ubetinget etterforskningsplikt
når barn dør brått og uventet selv om det ikke er mistanke om stmffbart forhold. Som
fremhevet av departementet under punkt5 tror vi også at dette vil styrke barns rettsvern.
Selv om mange av disse sakene også etterforskes i dag etter någjeldende lovgivning vil
endringen etter vår oppfatning øke sannsynligheten for at flere straffbare forhold avdekkes
hvor dødsfallet i dag fremstår som upåfallende. Vi tror også at dette vil være et viktig bidrag
i forhold til nærstående og deres selvfølelse hvor det slås fast at dødsfallet ikke skyldtes
straffbart forhold.

Under punkt7 reiser departementet spørsmål om etterforskningsplikten bør gjelde et hvert
tilfelle, eller om det finnes situasjoner der etterforskning ikke fremstår som hensiktsmessig.
Vi tror at det er viktig at endringen i utgangspunktet bør være generelt utformet som for
"brann og ulykkestilfeller" i §224forøvrig. Dersom det oppstår helt spesielle forhold vil det
etter vår oppfatning være mer hensiktsmessig at omfanget av etterforskningen vurderes
konkret som ellers.

I punkt 7.3 reiser departementet spørsmål om hvorledes underretningen om henleggelse
skal utformes. Vi tror at det vil være mest hensiktsmessig at det utformes en egen
henleggelseskode for disse tilfellene slik at det ikke skipes unødige følelsesmessige
påkjenninger for de nærstående.

Departementet legger i punkt 8 til grunn at de økonomiske og administrative konsekvenser
vil være begrensede, og at de vil kunne innføres innenfor eksisterende budsjettrammer.
Isolert sett kan dette ha mye for seg, men når en ser dette i sammenheng med en rekke
andre endringer de senere år som eksempelvis innføringen av lyd/- bilde avhør, senkningen
av aldersgrensen for dommeravhør mv har endringene samlet sett ført til en ikke ubetydelig



ekstrabelastning for politiet som innvirker på etterfotskningskapasiteten, og ikke minst på
tidsbruken.
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