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Innspill til representantforslag om styrking av barnehusene – helhetlig 

ivaretakelse og oppfølging av barn i saker om vold og seksuelle overgrep 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er en menneskerettsorganisasjon, som 

arbeider for full deltakelse og likeverd, og mot diskriminering. NFU skal ivareta 

interessen til mennesker med utviklingshemming og deres familier, overfor sentrale, 

regionale og lokale myndigheter. NFU har ca. 8500 medlemmer. 

Barnehus er et viktig tilbud for barn og voksne med utviklingshemming. For å ivareta 

kjernen i barnehusenes arbeid er det blant annet viktig at det sikres stabil drift av 

barnehusene i alle regioner. Forslaget nevner at flere barnehus opplever stramme 

økonomiske rammebetingelser. NFU er enig i at dette kan være uheldig, da det fører 

til strengere prioritering og begrensninger i tilbudet. Dette kan eksempelvis føre til 

større fokus i politi- og etterforskningssporet, fremfor oppfølgings- og 

behandlingssporet. For at barnehusene fortsatt skal være et godt tilbud er det viktig 

at barnehusenes viktigste kjennetegn ivaretas, herunder det doble 

samfunnsoppdraget. 

NFU støtter også forslaget om å evaluere tjenestene barnehusene gir til voksne med 

utviklingshemming, og på bakgrunn av dette komme med forslag til tiltak basert på 

evalueringen. Personer med utviklingshemming er særlig sårbare da flere 

sammensatte faktorer spiller inn. Dette skaper sårbarhet, og utløser særegne krav for 

avhørsmetoder, kompetanse og ivaretakelse. Det er derfor nødvendig med kunnskap 

om både avhørene og straffesakssporet, men også innhente kunnskap om hvordan 

barnehusene arbeider med oppfølgingen av disse personene i etterkant av avhøret. 

Per i dag har barnehusets mandat knyttet til koordinering, oppfølging og behandling 

ikke forankring i lovverket som tilrettelagte avhør, og er kun regulert gjennom Felles 

retningslinjer for Statens barnehus. Dette kan medføre at straffsakssporet får større 

oppmerksomhet enn avklaringer knyttet til helse. Konsekvensen av dette er at mange 

ikke får den helhetlige hjelpen de kan trenge. NFU støtter derfor forslaget om 

lovendringer som tydeliggjør at helsehjelp og psykososial oppfølging blir en rettighet 

for alle som benytter barnehusene, samt at oppfølgingsarbeidet i statens barnehus 

blir regulert tydeligere enn i dag. Oppfølgingen og utredningen den avhørte får i 

forbindelse med avhøret, vil være viktig for å sikre at vedkommende får de rette tiltak 
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både på kort og lang sikt. Dette gjelder alle som benytter seg av barnehusene, der 

personer med utviklingshemming kan hevdes å være mer utsatte. God tilrettelegging 

kan bidra til at avhør på barnehus får psykososial/sosialmedisinsk effekt, selv om 

avhøret ikke gir grunnlag for ytterligere etterforskning. 

NFU ønsker også å komme med et innspill, selv om det ikke er et av forslagene. Som 

også påpekt i vår høringsuttalelse vedrørende rapport om "avhør av særlig sårbare 

personer i straffesaker", mener vi at det må til en endring av navnet "barnehus". For 

voksne mennesker med utviklingshemming er dette en måte å forsterke holdninger 

og tanker om dem som barn. Dette er uheldig og diskriminerende. Vi mener derfor at 

det bør endres til et mer aldersnøytralt navn, som bedre gjenspeiler aldersspennet 

hos de personene som skal avhøres. NFU bidrar gjerne dersom det skal være 

aktuelt. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Hedvig Ekberg       Mariam Ashraf 
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