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Høringssvar fra Kvinnefronten – Elektronisk kontroll ved brudd på
besøksforbud (omvendt voldsalarm)
Kvinnefronten er en partipolitisk uavhengig radikalfeministisk kvinneorganisasjon. Vi jobber
for full kvinnefrigjøring, og engasjerer oss i et vidt spekter av saker, fra arbeidsliv, vold,
familieliv, porno og prostitusjon til internasjonal solidaritet. Vi har drevet et omfattende og
allsidig kvinnepolitisk arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt siden oppstarten i 1972.
Kvinnefronten ser med glede på at regjeringa ønsker å gi påtalemyndigheten anledning til å
ilegge omvendt voldsalarm, og støtter dette fullt ut. Det vil ha stor betydning for
rettssikkerheten til kvinner som er utsatt for vold og overgrep, og er et viktig steg i retning av
å flytte byrden fra voldsutsatte over på voldsutøverne. Samtidig er det ikke nok å bare styrke
lovverket, det må også følges nøye opp at det faktisk brukes på den måten myndighetene
instruerer. Det har vi sett viktigheta av siden 2013, og det vil bli enda viktigere dersom denne
endringa vedtas. Det er behov for et bevisstgjøringsarbeid overfor politidistriktene, og det er
behov for å presisere enda tydeligere at omvendt voldsalarm ikke bare skal brukes som en
siste utvei når alt annet er forsøkt gjennom flere runder, men som et tiltak som settes inn fra
start, og som følges opp av de riktige og relevante instanser.
Selv om det er over 8 år siden omvendt voldsalarm blei innført i 2013, brukes det i alt for
liten grad. Siden implementeringa i 2013 har det (pr nov 2020) kun blitt pålagt i 35 tilfeller.
Forsker Jane Dullum ved OsloMet kom i september 2020 med en rapport som evaluerer
bruken av omvendt voldsalarm. Hun påpeker at det er for høy terskel for å ilegge omvendt
voldsalarm, men at i de tilfellene det har blitt brukt både har fungert godt for voldsofrene,
og fungert forebyggende for voldsutøver som i de fleste tilfeller ikke har gjentatt
voldshandlinger. Hele rapporten kan – og bør – leses her: https://oda.oslomet.no/odaxmlui/bitstream/handle/20.500.12199/6414/NOVA-Rapport-152020%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
En del instanser og enkeltpersoner mener at det er for inngripende overfor voldsutøver å ta i
bruk omvendt voldsalarm i større grad. Da vil vi gjerne minne om at det i motsatt retning i
praksis er enormt inngripende for voldsofre å måtte røske opp alle røtter og flytte seg selv
og hele familien til nytt sted for å unngå voldsutøver. Bruk av omvendt voldsalarm er også
viktig fordi det gjør det enklere for politiet å følge opp, da kontrollen skjer automatisk – og
ikke ved at den voldsutsatte må utløse alarmen, som ved bruk av kun besøkstilbud og vanlig
voldsalarm. Gjennom å både sørge for at behandlinga av saker om omvendt voldsalarm går
fortere og at det brukes hyppigere enn i dag, vil man kunne gi økt trygghet for voldsutsatte
kvinner og barn landet over, også i områder hvor politiet har lang utrykningstid når vanlig
voldsalarm utløses.

