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Det vises til departementets høringsbrev av 23. oktober 2008 og senere henvendelse via KS som
klargjør at kommuner kan avgi uttalelse selvstendig selv om de i utgangspunktet ikke er
høringsinstans. Drammen kommune ønsker å benytte seg av denne muligheten. Kommunen vil
begrense seg til å uttale seg generelt rundt utredningen og forslagene som helhet uten å spesifikt
vurdere hvert enkelt forslag. En vil imidlertid kommentere noe mer spesifikt de forslag en oppfatter vil
ha konsekvenser for kommunal tjenesteproduksjon.

Helt generelt vil Drammen kommune uttale at de vurderinger og forslag som framkommer i
utredningen er et godt skritt i riktig retning i forhold til å etablere et register av reaksjoner på lovbrudd
hos mindreårige som i større grad ivaretar aldersgruppen.

Ideelt og prinsippielt burde forslagene gått lengre i forhold til å unngå innelåsing og bruk av
tvangsmidler, men en erkjenner og innser at vi ikke rår over tiltak som i tilstrekkelig grad ivaretar
behovet for å beskytte både samfunnet og ungdommen mot seg selv uten bruk av tvangsmidler.

Drammen kommune har svært gode erfaringer både med bruk av ungdomskontrakter, politiets
bekymringssamtaler og med utstrakt bruk av konfliktrådsbehandling i ungdomskriminalitetssaker.
Reaksjonsformen ungdomsstormøte i regi av konfliktrådene vurderes som et alternativ som ivaretar de
gode prinsippene i konfliktrådsmekling og i bruk av ungdomskontrakter. En forbauses dog av at
ungdomskontrakter som et selvstendig tiltak ikke forslås opprettholdt som eget og varig tiltak.

En har merket seg at utvalget forslår at det stilles helt nye krav til soningsanstalter for mindreårige. Det
påpekes imidlertid herfra at disse kravene bør konkretiseres ytterligere mht både bemanning, størrelse
og andre bygningsmessige forhold. En vil sterkt advare mot en "snarvei" som går via å benytte
barneverninstitusjoner som mer eller mindre midlertidige løsninger på dette behovet. Et
soningsalternativ må og skal være nyetablering av tilbud som ikke finnes i dag.

Drammen kommunes største bekymring i forhold til utredningen og forslagene er likevel den
ekstrabelastningen som er foreslått tillagt barneverntjenesten. En merker seg at utvalget i kapittel 10 i
utredningen forutsetter økte overføringer til barneverntjenesten basert på  "...at barneverntjenesten
således må bruke noe mer ressurser på å fylle disse oppgavene."
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utredningen forutsetter økte overføringer til barneverntjenesten basert  på  "... at barneverntjenesten
således må bruke noe mer ressurser  på a .fylle disse  oppgavene."

Drammen kommune vil benytte anledningen som ligger i denne høringen til å forsterke utvalgets
forsiktige antagelse om et økt ressursbehov. Kommunen er SLT-kommune og har et svært godt
utviklet samarbeid mellom de kommunale hjelpetjenestene og politiet. Dette samarbeidet er spesielt
utviklet gjennom felles rutineutvikling og tiltaksarbeid i forhold til vold i nære relasjoner og
æresrelatert vold de siste par årene. Likevel oppleves til stadighet utfordringer i samhandlingen,
spesielt mellom politi og barnevern. Lokale vurderinger og analyser viser at dette ikke dreier seg om
dårlige rutiner, kulturproblemer eller uvilje. Samarbeidet settes løpende på en alvorlig prøve ene og
alene som et resultat av en anstrengt ressurssituasjon og kapasitetsproblemer hos begge parter.

En vil altså herfra poengtere at forslagene om et vesentlig tettere samarbeid mellom påtale- og
barnevernmyndighet der det er aktuelt å varetektsfengsle eller på annen måte straffeforfølge barn og
unge, faglig sett utvilsomt er riktige. En advarer imidlertid sterkt mot å innføre slike nye oppgaver uten
en tilstrekkelig ressursmessig kompensasjon fra statlig hold.
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