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Oslo, 30. juni 2020

Høringsuttalelse - Varsling til fornærmede eller etterlatte når barn under 15 år har begått
alvorlige lovbrudd

Vi takker med dette for muligheten til å gi innspill til høringen om forslaget om varsling til
fornærmede eller etterlatte når barn under 15 år har begått alvorlige lovbrudd.
BiA er en fag- og interessegruppe for barnevernspedagoger i fagforeningen
Akademikerforbundet, som er en del av Unio. Vårt fokus er rettet mot utsatte barn og unge,
og samfunnsmandatet og oppgavene barnevernspedagogene har for å bidra til en god
oppvekst for alle. Vi er også opptatt av hvordan det tverrfaglige og flerfaglige arbeidet i
barnevernet bør og kan styrkes, da barnevernet etter vårt syn er et felt med behov for flere
profesjoners bidrag og samhandling.
Generelt
BiA mener at det er behov for tiltak som kan bidra til å gi fornærmede for alvorlig
kriminalitet økt trygghet, også når utøver er barn under 15 år. BiA er likevel kritiske til den
foreslåtte varslingsregelen. Vi støtter oss blant annet til Advokatfirmaet Kindem sin
konklusjon, som påpeker at det for utøvere under 15 år strider mot prinsippene om barnets
beste og barnets rett til medvirkning å innføre en slik varslingsplikt.
BiA støtter derfor ikke BFDs forslag.
Utdyping av argumenter mot forslaget fra BFD
BiA vurderer at de viktigste tiltakene er kan gjøre for å trygge barn og ungdom som utsettes
for trusler, vold eller overgrep fra mindreårige, er å sikre en god oppfølging fra
behandlingsapparatet, og å kunne tilrettelegge for god oppfølging i barnehage eller skole og
øvrige tilbud. Videre er det en sentralt at barn og ungdom som er utøvere sikres et kvalitativt
godt behandlings- og oppfølgingstilbud, slik at deres rettigheter ivaretas og slik at deres
fremtid er best mulig. Både utsattes og utøveres behov for behandling, omsorg og trygghet
bør stå i fokus.

BiA mener myndighetene bør se nærmere på hvordan utsattes behov for forutsigbarhet og

trygghet kan ivaretas gjennom et godt tjenestetilbud.
Barns rett til å bli hørt er videre et grunnleggende prinsipp i barnevernloven. En
varslingsplikt vil innebære at informasjon deles uten at barnet behøver samtykke.
Videre er det problematisk at samfunnsvernet skal veie tyngre enn hensynet til barnet som
er utøver fordi det vil gjelde barn under 15 år og under den kriminelle lavalder. Dette kan
utfordre rettighetene til en sårbar gruppe barn.
På den andre siden ser vi definitivt behovet for at de som er utsatt for trusler, vold eller
overgrep, og særlig der de utsatte er barn og ungdom, får mulighet til å reetablere en trygg
hverdag, og å kunne få bearbeide det de har opplevd. Dette kan vanskeliggjøres dersom
utøver bor i nærheten, og er i samme nærmiljø. Den siste omfangsstudien fra NKVTS om
vold og seksuelle overgrep, viser at det ofte blir utøvd av en ung person. Vi mener dette viser
behovet for at myndighetene bør se nærmere på hvordan utsattes behov for forutsigbarhet
og trygghet kan ivaretas. Avvergelsesplikten og en eventuell varslingsplikt ivaretar ikke dette
i tilstrekkelig grad.
BiA mener myndighetene må se nærmere på løsninger for barn som lever med
æresrelatert vold
BiA ser at varsling av pårørende kan være et virkemiddel i de tilfellene hvor det utøves
negativ sosial kontroll (NSK) og æresrelateret vold. Imidlertid er denne problemstillingen
ikke vurdert av departementet i høringsnotatet og BiA mener at derfor bør utredes nærmere
både om det er et virkemiddel som gir ønsket effekt og hvordan dette eventuelt kan
anvendes. Hvis dette skal være et tiltak må det sikres at fylkesnemd og politi samarbeider
tett i vurderingen av grunnlag for en ev. varslingsplikt.
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