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HØRING -- NOU 2008: 15 OM BARN OG STRAFF

Det vises til departementets høringsbrev av 23.10.08 vedlagt utvalgets utredning "NOU
2008: 15 Barn og straff - utviklingsstøtte og kontroll".

Politimesteren i Søndre Buskerud politidistrikt sier seg enig i utvalgets forslag om å
opprettholde dagens ordning om at man kan pågripe, gjøre bruk av varetekt og
straffedømme unge lovbrytere til ubetinget fengsel. Det må  ligge en forutsetning om at
dette bare bør skje i de alvorligste sakene. Dette har vist seg nødvendig i vårt politidistrikt.

En viser til de såkalte "barnehagebrannene" i Drammen og omegn.

Den foreslåtte lovendring som medfører at varetektsfengsling av barn skal prøves
annenhver uke sikter fremdrift i etterforskningen. Regelen skulle for så vidt være
unødvendig idet varetektsfengsling ikke under noen omstendigheter skal benyttes dersom
vilkårene ikke lenger er til stede.

Politiet tiltrer utvalgets drøftinger vedrørende en opprustning av kriminalomsorgen, hvor
man får en kompetansehevning blant personalet samt en tverrfaglig gruppe som kan arbeide
tettere med barn som blir fengslet eller som må sone en ubetinget fengselsstraff. Også det at
man får egne enheter som er tilpasset barn i fengsler. Dette vil dempe de negative
konsekvensene ved å ha barn i fengsel.

Et annet viktig segment i utvalgets drøftinger er at man foreslår en mer utvidet ordning av
dagens "ungdonnskontrakter" og en strengere fonn for samfunnstraff i de såkalte
"ungdomsstormøter" som etter politiets syn kan virke kriminalitets forebyggende, samtidig
som slike tiltak vil ha oppslutning blant publikum. Det er selvsagt i samfunnets interesse at
man demper hevntanken og rehabiliterer på en god måte.
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