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Høringsuttalelse  - NOU 2008:15  om barn  og straff
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Saksbehandler: Elin Skoglund

Innvalgstelefon: 32 26 68 60

Vi viser til høringsbrev datert23.10.2008 og NOU 2008:15 Barnog straff-utviklingsstøtte
og kontroll.

Fylkesmannen i Buskerud støtter de forslag utvalget fremsetter når det gjelder barn og straff

Vi ønsker imidlertid å gi noen kommentarer til de deler av utvalgets forslag som knytter seg
til endringer i barnevernloven og de kommunale barneverntjenesters oppgaver. I høringens
punkt 9.2.3 foreslår utvalget en plikt for barneverntjenesten til å møte i fengslingsmøter etter å
ha mottatt melding fra politiet, slik at barneverntjenesten skal kunne gi sin vurdering av
aktuelle tiltak og eventuelt redegjøre for status i arbeidet med å finne et egnet tiltak.
Fylkesmannen mener at fremfor å lovfeste en plikt for barneverntjenesten til å møte i
fengslingsmøter, bør påtalemyndigheten i hver enkelt sak vurdere om barneverntjenesten skal
trekkes inn. Først når påtalemyndigheten har foretatt en slik vurdering og kommet til at
barneverntjenesten skal delta i fengslingsmøtet, bør barneverntjenestens plikt til å møte inntre.

Videre ønsker Fylkesmannen å knytte noen kommentarer til barneverntjenestens taushetsplikt
ved fremmøte i fengslingsmøter. Taushetsplikten som gjelder for ansatte i barneverntjenesten
er strengere enn de generelle bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven. Vi ser
derfor at dagens regler kan være til hinder for barneverntjenestens adgang til å gi
opplysninger i et fengslingsmøte. Fylkesmannen registrerer imidlertid at det er en veileder
under utarbeidelse som skal sikre felles forståelse av taushetsplikten ved samarbeid mellom
ulike etater. Vi legger til grunn at det vil komme avklaringer på dette punkt.

Forslaget til ny § 3-5 i barnevernloven vil føre med seg nye oppgaver for barneverntjenesten,
som igjen vil føre til et behov for økte ressurser. Utvalget påpeker dette ved flere anledninger
og forutsetter økte overføringer til barneverntjenesten som en følge av at de pålegges nye
oppgaver. Fylkesmannen vil også understreke behovet for økte ressurser når nye oppgaver
legges til barneverntjenesten. Vi ser en økning i antall saker for barneverntjenestene, og
kommunene er presset på dette området. Nye oppgaver forutsetter derfor økte ressurser.
Samtidig vil det også være et behov for økt kompetanse for de kommunale barneverntjenester
i forhold til arbeidet med ungdom med atferds- og rusproblemer. Vi forutsetter derfor at det
også settes inn kompetansehevende tiltak på dette området.

Videre støtter Fylkesmannen utvalgets synspunkt om at barneverntjenestens ansvar for
forebyggende arbeid og for å sette imi tiltak overfor barn med atferdsvansker allerede fremgår
av lovverket. Vi støtter også utvalgets synspunkt om at straff og samfunnsvern ikke er
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barneverntjenestens jobb, men slutter oss til at barneverntjenesten bør ha en rolle i forhold til
forebygging, samt behandling av unge lovbrytere.

Kirsti  Kolle Grøndahl
Fylkesmann

Anne Cathrine Dahl
Avdelingsdirektør


