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Hø ring -  NOU 2008:  15 om barn  og straff Utviklingsstøtte og kontroll

Vi viser til brev datert 23. oktober 2008 der NOU 2008: 15 om barn og straff
Utviklingsstøtte og kontroll sendes på høring. Kunnskapsdepartementet har spesielt
merket seg følgende:

Under kapittel 9  Utvalgets vurderinger,  under punkt 9.5.4.5.2  Innholdet i
samfunnsstraffen  kommer utvalget inn på at tiltak som leksehjelp kan være et aktuelt
tiltak under samfunnsstraffen.

Kunnskapsdepartementet vil peke på at leksehjelp slik det omtales her som et mulig
tiltak under samfunnsstraffen blir noe snevert. Leksehjelp bør i seg selv ikke knyttes til
selve straffen, men i stedet til det behovet elevene der her er snakk om har når det
gjelder opplæring. Leksehjelp skal være et positivt tiltak for elevene og må ses i
sammenheng med generell tilpasset opplæring, behov for spesialundervisning og evt.
alternative opplæringsformer eller former for familielæring. Det vil videre være
avgjørende at den leksehjelpen som gis til disse elevene holder høyt faglig og
pedagogisk nivå.

Utvalget omtaler flere ganger behovet for å opprette egne fengsler eller andre
institusjoner som er spesielt innrettet for barn som er domfelte. Forslaget omtales også
i kapittel 10  Økonomiske og administrative kostnader.  Det pekes på at dette vil kreve
økte årlige utgifter for å drive slike enheter i forhold til både innholde og bemanning.
Det vil etter det Kunnskapsdepartementet forstår omfatte både kriminalomsorgen,
barnevernet, skolemyndigheter og helsetjenesten.
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Kunnskapsdepartementet er kjent med at Justisdepartementet allerede er i gang med å
vurdere opprettet to slike tilbud, ett i Bergen og ett i Oslo. Kunnskapsdepartementet
ønsker å ta opp denne saken med Justisdepartementet i en egen prosess.

Under punkt  9.7 Kartlegging av siktede  foreslår utvalget at alle barn det tas ut tiltale mot,
skal underlegges en kartlegging før saken pådømmes av en domstol. Utvalget mener
kartleggingen blant annet skal se på skolegang, utdanningsbakgrunn, prestasjoner i
skolen og hvilke relasjoner de har til lærere og elever, og hvor mye de skulker.

Vi vil  påpeke at opplysninger om en elevs karakterer,  prestasjoner i skolen og  fravær vil
kunne være underlagt bestemmelser om taushetsplikt jf  offentlighetsloven § 13
Opplysningar som er underlagde teieplikt.

Vi ber om at justisdepartementet tar Kunnskapsdepartementets synspunkter med når
departementet skal ta endelig stilling til utredningens anbefalinger.

Med hilsen

Kari Brustad (e.f.)
avdelingsdirektør

Maria Grødal
rådgiver
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