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Høring - NOU 2008: 15 om barn  og straff

Finansdepartementet viser til Justisdepartementets brev av 23. oktober 2009, vedlagt
utredningen NOU 2008: 15  Barn og straff - utviklingsstøtte og kontroll.  Utvalget som har
utarbeidet utredningen ble oppnevnt av Regjeringen 20. april 2007.

Utvalget ble bedt om å beskrive dagens behandlings- og reaksjonssystem og å peke på
styrker og svakheter ved dette. Utvalget ble særlig bedt om å utrede alternativer til å la
personer mellom 15 og 18 år gjennomføre varetekt eller fengselstraff. Utvalget ble også
bedt om å utrede hvilke andre tiltak samfunnet bør ha til rådighet for personer mellom
15 og 18 år som utfører alvorlig eller gjentatt kriminalitet.

Utredningen inneholder utvalgets syn på de temaer som er beskrevet i mandatet og
forslag til lovendringer.

Finansdepartementets vurdering
Finansdepartementet viser til at utvalget i mandatet er pålagt å avgi minst ett forslag
basert på uendret ressursbruk. I utredningen fremkommer det at det etter utvalgets
oppfatning ikke er mulig både å ivareta målgruppens behov og samtidig sikre hensynet
til ofrene og samfunnets vern mot kriminalitet uten å øke ressursbruken.
Utvalget fremholder i denne sammenheng at det ikke vil være mulig å gjennomføre det
alt vesentlige av utvalgets forslag dersom ressursbruken ikke økes, og utvalget har på
denne bakgrunn ikke satt opp en særskilt liste over hva som kan gjøres uten økt
ressurstilgang. Det fremgår likevel at enkelte av utvalgets forslag er en lovfesting av
saksbehandlingsrutiner som ifølge utvalget i seg selv ikke medfører økte kostnader.
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Finansdepartementet tar utvalgets utredning til etterretning. Finansdepartementet ber
om at Justisdepartementet konkretiserer og tallfester alle økonomiske og
administrative konsekvenser av eventuelle forslag i arbeidet med oppfølgingen av
utredningen.
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