
Barne- og likestillingsdepartementet
Barne- og ungdomsavdelingen
Postboks 8036 Dep.,
0030 OSLO

Vår referanse: Dato: 30.10.2009

KRISTIANSAND TINGRET Dato.

Besøksadresse: Tollbodgata 45, 4614 Kristiansand Saksnr
Postadresse: Serviceboks 515, 4605 Kristiansand

 

HØRING: BARN SOM KAN VÆRE OFRE FOR
MENNESKEHANDEL - FORSLAG OM ENDRING I
BARNEVERNLOVEN

Det vises til brev av 07.07.09 med høringsfrist 30.10.09.

Kristiansand tingrett har følgende bemerkninger:

Sentralbord: 38 17 63 50
Telefaks: 38 17 63 54

Bankgiro: 8276.01.01733

Ekspedisjon:
Åpent 0800 — 1545 (1500)

Org. nr. 971 550 848

BARNE-00 LIKESTILUNGSDEP.

Arkivkode:.

Det bør utarbeides egne, tilpassede, saksbehandlingsregler for domstolsprøvingen av
akuttvedtak etter barnevernloven, herunder den foreslåtte nye § 4-29, samt vedtak om å
videreføre det første vedtaket om plassering etter § 4-29 flerde ledd.
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Ved utformingen av reglene må det gjøres en avveining mellom de hensyn som tilsier rask
fremdrift og det grunnleggende kravet om en reell og forsvarlig overprøving.

Ved avveiningen vil fremdriftshensynet naturlig nok veie spesielt tungt. Vedtakets høyst
tidsbegrensede karakter gjør det nødvendig å få til en svært rask behandling og avklaring av
om inngrepet er innenfor lovens ramme. Den saksbehandlingen som tvisteloven. kap. 36
legger opp til gjør det i praksis umulig å få til en raskere saksbehandling enn ca. 3 uker.
Dersom saksbehandlingsreglene i kap. 36 skal gjelde også for akuttvedtakene, vil
domstolsprøvingen dermed lett miste sin aktualitet og bli illusorisk.
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Saksbehandlingsreglene, bør legge opp til enedommerbehandling samt skriftlighet, dog slik at
retten i særlige tilfeller bør kunne beslutte muntlige forhandlinger. Det bør settes en meget
stram og knapp tidsfrist for retten til å fatte sin avgjørelse. Samtidig må prosessreglene
utformes slik at det blir praktisk og juridisk gjørlig for retten å behandle sakene innenfor
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denne fristen på en forsvarlig og god måte.

Når det gjelder overprøving av nemndvedtak om midlertidig institusjonsplassering,
antas dagens regler nedfelt i tvisteloven kap. 36 å være tilfredsstillende. Dog nevnes
særskilt at det er en spesielt stor utfordring å få tak i en fagkyndig som kan stille som
medlem av retten ved så raske berammelser som det her er tale om.

Kopi: Dito dministrasjonen, Juridisk enhet, Trondheim


