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Stoltenberg-utvalget: Rapport om narkotika - høring 
 
Viser til brev av 5.okt. 2010 vedrørende høring på Stoltenberg-utvalgets rapport om 
narkotika.  
 
Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og 
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Det å avgi høringsuttalelser er 
en viktig del av Barneombudets arbeid. Ombudet skal særlig følge med i at lovgivning til 
vern om barns interesser blir fulgt og at norsk rett samsvarer med de forpliktelser Norge har 
etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Ombudet skal av eget tiltak, eller som 
høringsinstans, ivareta barns interesser i samband med planlegging og utredning på alle 
felter, foreslå tiltak som kan styrke barns rettssikkerhet med mer. Av den grunn vil 
Barneombudet i hovedsak bare kommentere på de forslagene som retter seg mot barn, dvs. 
alle under 18 år. 
 
Forslag 3 
For de aller fleste vil det være svært uheldig å komme i kontakt med straffeapparatet i ung 
alder, eksempelvis gjennom påtale og anmerking i strafferegisteret. Myndighetene bør derfor 
tilstrebe alternative reaksjonsformer når et barn har begått et lovbrudd.   
 
Barneombudet synes det er positivt at politiet flere steder har utviklet modeller for å kunne 
tilby unge som eksperimenter med narkotika alternativer til straffereaksjoner. Vi støtter 
derfor forslag nr 3. om å tilby avtaler om oppfølging som alternativ til påtale og anmerkning i 
strafferegisteret.  
 
Forslag 11 
Barneombudet støtter forslag 11 om å åpne egne ungdomsmottak som del av MO-sentrene 
(Mottaks- og oppfølgingssentre).  
 
Forslag 12 
Barneombudet er ikke orientert om omfanget av dette, men i den grad rusmisbrukere har med 
seg sine barn når de er inne til behandling på MO-sentrene, må disse barna ivaretas i tråd med 
barns rettigheter i barnekonvensjonen. 
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Barneombudet har ikke tatt stilling til øvrige forslag i rapporten. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
  
  
Reidar Hjermann Tone Viljugrein 
barneombud seniorrådgiver 
  
 


