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Invitasjon til høring – NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling 
 

Vi viser til brev av 08.05.12 og takker for invitasjon til høringsuttalelse. 

Utvalget har gjort et fortjenestefullt arbeid med å problematisere barns situasjon. Vi er 

spesielt glade for at utvalget problematiserer barns behov for kontinuitet og trygghet, belyst 

for eksempel ved spørsmålet om tilbakeføring fra fosterhjem. Utvalget problematiserer også 

situasjonen til barn fra minoriteter, en vurdering vi slutter oss til. 

 

I kapittel 11 «Vern av ufødte barn fra gravide mødres skadelige livsførsel» omtales spesielt 

barn av mødre som bruker rusmidler (legale og illegale). Mye tyder på at dette er barn med 

meget bekymringsfull langtidsprognose. Mye tyder på at mange av disse barna får organisk 

skade, i tillegg er mange i stor risiko for alvorlig omsorgssvikt. Tall som legges fram i 

rapporten tyder på at effektive tiltak for å redusere eller eliminere bruken av rusmidler i 

svangerskapet (illustrert ved bruken av tvangsmessig avrusning) blir brukt i svært varierende 

grad, og sannsynligvis etter svært forskjellige kriteria. Vi er bekymret for om den enkelte 

lokale barnevernsetat har kompetanse til å vurdere hvorvidt tvangstiltak er nødvendige og 

hvorvidt rusbruken er så vidt alvorlig at barnet er i risiko for skade. 

Det er åpenbart mangel på god forskning som gir god kunnskap om biologiske effekter av 

rusmidler i Norge, og det synes også som vurdering av behov for eventuelle tvangstiltak bør 

løftes fra det enkelte barnevernskontor til fylkes- eller kanskje til og med til regionsnivå. 

 

For øvrig slutter vi oss til utvalgets konklusjoner. 
 

 

 

Med vennlig hilsen  
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