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

Høringsfrist er satt til 30.06.2020 og ble sendt på høring 30.03.2020
Høringsuttalelse fra Sandnes kommune:
Sandnes kommune viser til brev fra Barne- og familiedepartementet den 30. mars 2020, hvor
høringsinstansene bes om kommentarer til høringsnotatet.
Overordnede intensjoner:
Sandnes kommune støtter intensjonene og vurdering av behov for varsling for fornærmede. Dersom
varslingen skal ligge under Lov om barnevern, er det naturlig at den legges inn i kapitlet som
omhandler vedtak om flytting etter § 4-24(barnevernloven), og under saksbehandlingsreglene da
dette følger en logisk oppbygning og gjør det lett å finne fram til og ta høyde for i de aktuelle
situasjonene.
Formål, virkeområde og grunnleggende bestemmelser
Departementet reiser med dette lovforslaget en fagetisk, juridisk og verdimessig vanskelig
problemstilling vedrørende om hensynet til barnets beste (jf. Lom om barneverntjenester) kan måtte
vike mot samfunnsverninteresser og hensynet til andre personers rett til privatliv og integritetsvern.
Lov om barneverntjenester har som intensjon å sikre at utsatte barn får nødvendig hjelp og omsorg
til rett tid. Barnets beste er et overordnet prinsipp og er styrende for alle avgjørelser i
barneverntjenesten.
Sandnes kommune vurderer at varsling av etterlatte/fornærmede har ingen naturlig plass i
barnevernloven, og heller ikke når en ser på intensjonen med loven. Motivet for regler for varsling
synes å være begrunnet utfra hensynet til de etterlatte/ fornærmede, og ikke ut fra det enkelte barns
beste. Fravikelse av barnets beste prinsipp gjør denne bestemmelsen særlig utfordrende. Lov om
barnevern har ikke som intensjon å beskytte hensynet til samfunnet.
Sandnes kommune legger til grunn at innføring av en varslingsregel i barnevernloven ikke vil ha
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som overordnet mål å sikre barnets beste. Sandnes kommune legger videre til grunn at barn som har
begått et alvorlig lovbrudd samtidig er særlig sårbare, har sammensatte vansker og høyere
forekomst av psykiske lidelser enn andre barn.
Sandnes kommune finner etter dette ikke å kunne støtte forslaget om innføring av varslingsregler i
barnevernloven. Sandnes kommune mener at barnevernlovens bestemmelser skal legge «barnets
beste» som overordnet prinsipp og verdimessig forankring for barnevernets arbeid uavhengig av om
årsaken for barnevernets tiltak kommer som en følge av barns alvorlige kriminelle handling.
Sandnes kommune legger til grunn at dagens unntak for taushetsplikten i barnevernloven gir adgang
til å gi pårørende eller etterlatte informasjon når barn selv – og forelde samtykker til dette. En viktig
del av barnevernets oppfølging under institusjonsoppholdet vil være å jobbe med tilbakeføring av
barnet til sin familie og sitt nærmiljø på en trygg og god måte. Å hjelpe barnet til å forholde seg til
den kriminelle handlingen som er begått og følgene dette har fått for pårørende eller etterlatte andre
mennesker, ser Sandnes som en viktig del av barnets rehabiliteringsprosess.
Sandnes kommune legger videre til grunn at for barn over 15 år gjelder varslingsreglene i
straffegjennomføringsloven og psykisk helsevernloven som gir fornærmede eller etterlatte innsyn i
saken og i tillegg rett til varsel når ungdommen skal ut av eventuelt fengsel eller psykiatrisk
institusjon.
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