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Høringsuttalelse  fra Ta  hys/Oppfølgingsteam i Stavanger kommune
NOU 2008:15  Barn og straff

Oppfølgingsteamene fikk kort tid på denne høringen, og det er derfor begrenset hvor mye de
enkelte som har deltatt i det 3 - årlige prosjektet, har satt seg inn i utredningen.
Sammendrag av utvalgets vurderinger og forslag, med prosjektkoordinators kommentarer, har
vært sendt ut til alle, og det er kommet inn noen innspill. Det har også vært avholdt et møte for
gjennomgang av våre kommentarer 26.01.08

Vi stiller oss i hovedsak positive til utvalgets vurderinger og forslag, og velger kort å kommentere
noen av punktene.

Punkt 9.4.
-I saker der familie har vært aktive  i samme  kriminelle handling som barnet, eller ev annen
tilsvarende kriminell aktivitet, må det kunne være åpning for brev og besøkforbud. En må da kunne
vurdere ev. besøk med tilsyn. Dersom barnet ikke har aktuelle omsorgspersoner, bør
barneverntjenesten være ansvarlig for at barnet far besøk under varetektsfengsling.

Punkt 9.5
Vedr punkt 9.5.4. -Vi ønsker velkommen en lov som sier at bydelsoverlegen eller kommunelege I
skal ha ansvar for ruskontroll, når det er ilagt som særvilkår. Vi møter store utfordringer i dag, fordi
fastlegene praktiserer urinprøvetaking på ulike måter.

Vedr punkt 9.5.5. Vi ser positivt på ungdomsstormøte som lovfestet reaksjon, og at
konfliktrådet, ved ungdomskoordinator, har ansvar for å organisere ungdomsstormøtet. Vi
finner det uheldig, og unaturlig i forhold til konfliktrådets rolle som megler og nøytral
instans, at de skal stå for straffegjennomføringen i så alvorlige saker. Det oppleves også
ulogisk at ansvar for denne begrensende målgruppen skal ligge på to instanser; konfliktråd og
kriminalomsorg. Det kan være vanskelig å skille mellom hvilke saker som vil være relevante
for den ene eller andre  instansen . Tiltak og reaksjoner som følge av ungdomsstormøte eller
samfunnsstraff, kan vel i mange tilfeller bli temmelig like. En burde også ha mulighet for å
bruke de ulike programmer og tiltak for alle, uansett om de far en samfunnsstraff eller en
annen reaksjon. Det er viktig med økt kompetanse og et økt tiltaksrepertoar i forhold til
denne målgruppen. Ungdomsteamet bør bestå av representanter fra konfliktråd, kommune,



kriminalomsorg og politi. Dette teamet burde i prinsippet kunne håndtere alle saker som er
relevante for en betinget eller ubetinget dom, enten i form av ungdomsstormøte eller ved å
lage en plan gjennom samarbeid med ungdom, verger og relevante instanser. Samordning og
koordinering rundt målgruppen blir svært viktig.

Punkt 9.6 Vi er enige i forslaget, men vil påpeke viktigheten av små enheter med 2-3 barn.

Punkt 9.7. Vi er opptatt av at kartleggingen skal skje i tett samarbeid med barnevernet,
dersom barnet har saksbehandler i barnevernet, eller er henvist til barnevernet. Her vil det
kunne ligge mye informasjon. Grundig kartlegging forutsetter involvering. Det bør tas
hensyn til hvor heldig det er at barnet rna åpne seg for mennesker som ikke skal ha den videre
oppfølging. Det er viktig at det settes av nødvendige  ressurser  til kartlegging, for at ikke dette
skal bli en propp i systemet.

Punkt  9.9 Det er store utfordringer knyttet til uklart lovverk vedr bruk av tvang overfor barn
innenfor barneverntjenesten. Vi ser det som svært viktig at en her får på plass et
hensiktsmessig lovverk så fort som mulig.

Stavanger 28.01.08

For Ta  hys i Stavanger

Bodil Rygh

Prosjektkoordinator.
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