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Politiets Fellesforbund ser viktigheten av et nytt og klargjørende regelverk i forhold til bruk av
tvangsmidler overfor barn. I denne høringen er det gjo rt  et viktig arbeid for bedre å ivareta de yngste
lovbryterne i samfunnet.

Ut fra dagens ressurser i politi, kriminalomsorg og barnevern, mener Politiets Fellesforbund at det er
riktig at utvalget innstiller på at det også i fremtiden skal kunne brukes pågripelser, varetekt og
fengsel på de barna som begår den mest alvorlige kriminaliteten i Norge, men med fokus på å gjøre
dette oppholdet så skånsomt som mulig for barnet. Noe politi og kriminalomsorg også er opptatt av i
dag.

Utvalget har foreslått at politiet skal varsle barnevernstjenesten der det er aktuelt med
varetektsfengsling av barn. Politiets Fellesforbund ønsker i den forbindelse å vise til at det allerede i
dag er rutiner i politiet, hvor det  skal  sendes en melding til barnevernet i alle saker, hvor personer
under 18 år registreres som mistenkt eller siktet i en straffesak. Dette er en automatisk rutine i
politiets saksbehandlingssystem BL(basis løsning).

All forskning viser at det er bruken av total isolasjon som oftest gir langvarig traume hos barn og
voksne, med det er viktig at dette likevel vurderes opp mot samfunnets behov for beskyttelse.
Politiets Fellesforbund ser det som positivt at en ikke ønsker full isolasjon av barn under 18 år.
Utvalget har ikke vurdert økte kostnader for kontroll og besøk i varetektsperioden ved en slik
lovendring, de har kun sagt noe om økt bruk av ressurser på grunn av en maksimal
varetektsfengsling på 14 dager av gangen. Politiets Fellesforbund ber om at det blir foretatt en
totalvurdering av politiets økte ressursbruk ved ny lovgivning.

Politiets Fellesforbund støtter utvalgets vurdering i forhold til økt bruk av betinget påtaleunnlatelse,
og da særlig opp mot lovfestet ruskontroll. I dag er det kun et fåtall av politidistriktene som bruker
denne formen for betinget påtaleunnlatelse. Mange av de unge lovbryterne sliter med et rusproblem,
og kriminalitet skjer ofte i sammenheng med rus. Det kan derfor være avgjørende at myndighetene
tidlig kommer inn med tiltak/kontrakter i forhold til rus og førstegangskriminelle.

Politiets Fellesforbund er positive til forslaget om ungdomsstormøte og at dette overføres til
konfliktrådene. Det kan være best for alle involverte parter at utfordringene i forbindelse med
kriminaliteten ønskes løst så nær lovbryterens nærmiljø som mulig. Vi vil likevel understreke at en
styrking av konfliktrådene må være på plass før en slik ordning trer i kraft. I og med at en
forutsening skal være at straffeskyld skal vær avgjort før saken overføres til et ungdomsstormøte, må
konfliktrådene ha ressurser til å behandle sakene uten opphold. Uten dette vil det gå for lang tid
mellom den straffbare handling og samfunnets reaksjon på denne.



Politiets Fellesforbund synes det er for lite fokus på tiltak opp mot tilbakeføring av barnet etter sonet
straff. For at et barn skal komme ut av den kriminelle løpebanen, trengs det tett og en langvarig
oppfølging av barnet og dets foreldre etter løslatelse. Politiets Fellesforbund mener at dette er et
ressurskrevende arbeid det må settes mer fokus på enn det er gjort i denne rapporten.

Politiets Fellesforbund støtter utvalgets forslag i forhold til kompetanse heving innenfor alle etater
som jobber opp mot unge kriminelle, og da særlig i forhold taushetsplikt og en klargjøring for bruk av
tvang. Dette er helt nødvendig for at samfunnet skal kunne ivareta de unge kriminelle på en best
mulig måte. I dag ser en at på grunn av uklarhet i forhold til bruk av tvang og behandling, utsettes
enkelte barn for offentlig omsorgssvikt.

Politiets Fellesforbund ber om at nødvendig opplæring og økte ressurser er på plass før en
iverksetter alternative straffereaksjoner overfor unge lovbrytere.
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