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Høring  — barn som kan være ofre for menneskehandel  — adgang til midlertidig
plassering uten samtykke forslag om endring i barnevernloven

Kommentaren er begrenset til forhold som er av særlig interesse for tingretten — naturlig nok.

Pkt. 4.6 — Rettslig prøving av vedtaket, høringsnotatet side 25:

Det antas at departementet med "full tingrett" siktes til den sammensetning av tingretten som
framgår av tvisteloven § 36-4 (1).
Vedtak om akuttvedtak og vedtak om å videreføre det første vedtaket om plassering etter
foreslått ny § 4-29 fjerde ledd, som begge foreslås behandlet av nemndsleder alene, bør i alle
fall normalt ikke å bli behandlet av "full tingrett" når saken skal behandles der.
Sivile saker i sin alminnelighet behandles i de fleste tilfeller med en fagdommer alene.
Tvisteloven regulerer behandlingen av mange typer saker som kan være av særdeles stor
betydning for partene. Saker etter barnevernloven er ikke unike i så måte, selv om de er svært
inngripende i forhold til sakens parter.
Sammensetningen av retten etter tvisteloven § 36-4 (1) er altså allerede et unntak i forhold til
praksis i sivile saker for øvrig — se hovedregelen i tvisteloven § 9-12 (1) (det finnes ytterligere
forenklede regler om saksavvikling andre steder i tvisteloven), og det bør vurderes meget
grundig om denne spesielle sammensetning er nødvendig for den sakstype som nå foreslås
etablert. Man kunne heller åpne for å trekke inn meddommere i tingretten ved særlig behov.

Før man eventuelt bestemmer å behandle også disse saken etter tvisteloven § 36-4 (1) bør
man uansett ta stilling til hva slags spesialkompetanse den fagkyndige dommer skal ha her.

Til det siste avsnittet under pkt. 5.6 på side 25 i høringsnotatet bemerkes at det har de beste
grunner for seg å ta inn bestemmelser om særlig sammensetning av tingretten i saker som
antydet i tvisteloven § 36, som ellers har regler om rettens sammensetning i saker av denne
art. Dette ikke minst for å unngå at reglene blir oversett.

Helt til slutt i avsnittet vises til at rettssikkerhetshensyn gjør seg særlig sterkt gjeldende ved
denne type vedtak og må stå sentralt ved en eventuell utforming av saksbehandlingsregler.
Rettssikkerhet, som i og for seg er et nokså generelt begrep, bør alltid stå sentralt ved
utformingen av saksbehandlingsregler. Hva som skiller disse sakene fra andre saker i så måte
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er noe uklart. Sikter man til spesialbehandling i forhold til andre saker etter barnevernloven? I
så fall burde høringsnotatet kommet nærmere inn på hvilke særlige problemer disse sakene
reiser. Dette gjelder også fordi den konkrete utforming av en regel må avspeile mange hensyn
som må vektes mot hverandre.

Pkt. 6 — Økonomiske og administrative konnsekvenser

De fleste domstoler har nok å gjøre i forhold til bemanningen allerede i dag. Det ville vært en
fordel om man hadde vært noe mer presis på hva forslaget konkret vil føre til med hensyn til
økt arbeidsbelastning i domstolene.

Pkt 7 — Forslag til endringer

Forslag til ny § 7-5 fjerde ledd: Bør det tas inn en mulighet for å sette retten som angitt i § 36-
4 (1) i særlige tilfeller?

Kopi av dette brevet er sendt Domstoladministrasjonen.

G 'ffidal tingrett
,

Einar Thomesen
Sorenskriver
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