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Høringsuttalelse  -  NOU 2008:  15 om barn og straff

Fylkesmannen viser til brev fra Justisdepartementet datert 23.10.08, vedrørende høringsuttalelse
til utvalgets forslag til lovendringer i ovennevnte utredning.

Fylkesmannen ønsker å gi noen kommentarer til uvalgets vurderinger når det gjelder
straffereaksjoner overfor barn og barneverntjenestens rolle i denne sammenheng.

I utredningens punkt 9.2.2 drøfter utvalget hvorvidt en barneverninstitusjon kan benyttes ved
behov for varetekt. Fylkesmannen støtter utvalgets vurdering om at barneverninstitusjoner ikke er
et egnet tiltak for varetektsfengsling. De fleste barneverninstitusjonen er åpne uten låste dører.
Institusjonen skal ivareta barnas behov for omsorg og behandling og kan kun i kortere perioder
begrense eller kontrollere ungdommenes rett til å bevege seg utenfor institusjonen.

Utvalget drøfter også hvorvidt det bør etableres egne barneverninstitusjoner med tanke på
varetektsplasseringer og om ansvaret for slike strakstiltak bør overføres til barnevernet.
Fylkesmannen støtter utvalgets vurderinger om at begreper som straff, frihetsberøvelse og
samfunnsvern vil være en uheldig sammenblanding med barnvernets hovedoppgaver som
hjelpeinstans. Dersom en barneverninstitusjon blir brukt som et alternativ til varetektsfengsling,
må dette skje på grunnlag av faglige vurderinger fra barnevernet i samarbeid med Barne-,
ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og plasseringen må følge barnevernloven med tilhørende
forskrifter, jf Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner.

Flere barn som blir varetektsfengslet, vil ha behov for oppfølging fra barnevernet, både under
varetekten og etter straffesaken er over. Fylkesmannen støtter derfor utvalgets forslag om en ny
hjemmel i barnevernloven der det kommunale barnevernet får en plikt til å møte opp i
fengslingsmøtet etter å ha mottatt melding fra politiet. En slik møte- og oppfølgingsplikt vil i en
del saker kunne bli ressurskrevende for barneverntjenesten. Fylkesmannen mener derfor at
kommunene må tilføres ekstra midler/ressurser dersom forslaget blir vedtatt.
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Fylkesmannen støtter også utvalgets forslag om å opprette egne enheter i kriminalomsorgen som
skal prioritere unge innsatte.

Med hilsen
Fylkesmannen i Vestfold
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