Mandat for utvalg som skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt
for vold, overgrep og omsorgssvikt
Bakgrunn
Regjeringen fremla høsten 2014 tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og
ungdom (2014-2017), En god barndom varer livet ut. I tiltaksplanen rettes innsatsen mot
forebyggende arbeid, det offentliges ansvar, barn og ungdoms deltagelse, rett hjelp til rett tid, og
forskning og kompetanse. Planen er koordinert av Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet, i tett samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og
beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Regjeringen arbeider også nå med å
utarbeide en opptrappingsplan som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner, samt styrke
ivaretakelsen av barn utsatt for vold og overgrep, jf. Stortingets anmodningsvedtak 623, 8.juni 2015,
Innst. 315S (2014-2015).
Ifølge tiltak 18 i tiltaksplanen vil ”en ekspertgruppe […] få i oppdrag å analysere et utvalg saker
der barn og ungdom har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hensikten er å avdekke svikt og
utfordringer i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av sakene.”
Bakgrunnen for tiltaket er at Norge har erfart mange alvorlige tilfeller der barn og ungdom har vært
utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. I forbindelse med slike tilfeller,
oppstår det spørsmål om hvorvidt tjenesteapparatet kunne ha forebygget og forhindret dette. Dersom
tjenesteapparatet har sviktet, er det viktig at vi forstår hvorfor, og at vi skisserer løsninger til
hvordan vi kan bidra til å forhindre alvorlige tilfeller av vold, overgrep og omsorgssvikt i fremtiden.
Utvalgets oppgaver
Gjennomgang av enkeltsaker
Utvalget skal vurdere alvorlige saker der barn og ungdom har blitt utsatt for grov vold, seksuelle
overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Det forutsettes at dette har fått alvorlige følger for barnets liv, og
at det er spørsmål om svikt i tjenesteapparatets håndtering av saken.
Hensikten er å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det
offentlige tjenesteapparats håndtering av disse sakene. Utvalget skal gi anbefalinger som kan bidra
til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres.
Mulige eksempler på systemsvikt kan være manglende eller mangelfull samhandling eller
kommunikasjon mellom tjenester, mangelfullt regelverk, svak forståelse av eksisterende regelverk,
manglende kunnskap, organisasjonskultur, at essensielle tjenester eller samordningsmekanismer er
fraværende, eller andre forhold. Departementet ønsker at arbeidet skal ha en mest mulig utforskende
karakter, og ikke i for stor grad være bundet av eksisterende oppfatninger av hvorvidt, i hvilken grad
eller på hvilken måte tjenesteapparatet svikter. Utvalget skal blant annet se på hvordan svikt kan
oppstå mellom og i samspill mellom ulike etater, sektorer og nivåer.
I lys av erfaringer med utvalgets arbeid, skal utvalget blant annet vurdere hvorvidt det er
hensiktsmessig å etablere en permanent undersøkelseskommisjon.
Det vil bli fremmet et lovforslag for å gi tilstrekkelig tilgang til taushetsbelagte opplysninger til en
utvalgt krets i utvalget/sekretariatet. I forbindelse med lovforslaget vil det bli foretatt en nærmere
avgrensning av hvilke saker utvalget skal kunne vurdere, hvilke taushetsbelagte opplysninger som

skal kunne innhentes fra hvilke tjenester/etater, og hvordan taushetsbelagt informasjon skal
behandles.
Gjennomgang av kunnskapsgrunnlag
I tillegg til å vurdere saker og i den forbindelse saksdokumenter fra relevante tjenester, skal utvalget
benytte seg av andre kilder til kunnskap, for eksempel:




Relevant forskning i Norge og internasjonalt
Arbeider fra beslektede utvalg og ekspertgrupper
Informasjon om relevante tjenester i Norge og andre land

I tillegg til skriftlige kilder, kan utvalget innhente informasjon gjennom intervjuer.
Utvalget kan bestille delutredninger fra forskningsmiljøer eller andre fagmiljøer.
Rettslig ansvar
Det inngår ikke i utvalgets arbeid å ta stilling til straffeansvar eller annet rettslig ansvar i forbindelse
med hendelsene.
I situasjoner hvor ansvarsforholdet til enkeltpersoner blir direkte eller indirekte berørt, skal utvalgets
gjennomgang være i samsvar med de regler og prinsipper som er lagt til grunn i Justis- og
beredskapsdepartementets rundskriv G-4875 Regler for granskingskommisjoner.
Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative konsekvensene av foreslåtte tiltak skal – så langt det er
hensiktsmessig og innenfor tidsfristen for utvalgets arbeid – utredes i samsvar med reglene i
utredningsinstruksen.
Tidsavgrensning og rapport
Utvalget skal levere en NOU innen utgangen av 2016, med åpning for forlengelse til sommeren
2017.
Rapporten vil oppsummere funn og erfaringer fra de alvorlige sakene utvalget har gransket, og skal
også inneholde anbefalinger om hvordan tjenesteapparatets håndtering kan forbedres, samt skissere
behov for eventuelle lovendringer.
Utvalget kan også rapportere viktige funn underveis i sitt arbeid, dersom det er hensiktsmessig.

