Oppnevning

av medlemmer

— kompetanse

og uavhengighet

Departementet
foreslår en egen bestemmelse om oppnevning av medlemmer til tllsynsrådet og
hvilke krav som skal stilles til leder, nestleder og øvrige medlemmer. Leder og nestleder skal ha
dommerkompetanse.

For andre medlemmer

som meddommer.
som

er viktig

faste

Høringsnotatet

drøfter

tilsynsarbeidet.

Smith

i dette

medlemmet

i rådet

Ellers er det skrevet

kan tenkes

er kravet kun at de fyller kravene til å bli oppnevnt
ikke hvilken
beskriver

kompetanse

nærmere

å ha (bakgrunn

lite i både utredningen

fra

utover

hvilken

kriminalomsorg

og høringsnotatet

den rent juridiske

kompetanse
eller

det

sosialt

tredje
arbeid).

om hvilken kompetanse

som er

viktig å sikre i rådet som helhet.
For de som skal føre tilsyn med ungdomsfengslene
kompetanse

svært

og ungdom

viktig. Dette gjelder for eksempel

i andre fengsler,

kunnskap

er barnefaglig

om FNs barnekonvensjon

og

andre internasjonale standarder for barn som er berøvet friheten. l tillegg er kunnskap om barns
utvikling og særlige behov, og det å snakke med barn, viktig. Siden tllsynsrådet skal føre tilsyn
med

både

rettslige

opplæring/skole,
innsatte.

og

velferdsmessige

helse og barnevern.

Vi forstår

at dette

ikke

temaer,

kan reguleres

i detalj

nevner dette i forarbeidene,
og lager gode
tllsynsrådet samlet sett har tilgang til nødvendig
fengsel.
United

Vi viser her til generell
Nations

er det

Dette er tjenester

kommentar

Rules for the Protection

også

i loven,

retningslinjer
kompetanse

nummer

of Juveniles

viktig

med

kunnskap

om

som er særlig viktige for mindreårige
men

forventer

at departementet

for utnevnelsen
som sikrer at
til å føre tilsyn med mindreårige i

24 fra FNs barnekomite'

(avsnitt

Deprived

(Havanna

of their Liberty

92 j) og
rules)

avsnitt 72—78).
Uavhengighet

er et annet

krav

til tilsyn

som

både

FNs barnekomite

og de europeiske

fengselsreglene
trekker fram som avgjørende. Hvordan medlemmer oppnevnes har innvirkning
på om medlemmene
er tilstrekkelig uavhengige. Det er foreslått at Kongen (evt departementet)
utnevner

leder, nestleder

mekanisme

og medlemmer

der aktører fra sivilt samfunn

tillegg til de som er oppnevnt
alternativ

er at Stortinget

oppnevner

for eksempel

i tilsynsrådet.

Andre tilsynsorganer

eller andre oppnevner

og nemnder

av staten. Dette er med på å sikre uavhengighet

eller et organ

uavhengig

har en

eller foreslår egne medlemmer
og legitimitet.

i
Et

av Justis— og beredskapsdepartementet

leder og nestleder. Vi anbefaler

departementet

å vurdere dette.

Ka pasitet
Det er ikke foreslått

Økte bevilgninger

til tilsynsrådets

arbeid,

til tross

for at det er tenkt

å

opprette et eget sekretariat. Gjennomgangen
av økonomiske og administrative
konsekvenser er
relativt kort. l tillegg er det foreslått at ingen medlemmer i rådet, heller ikke leder og nestleder,
skal ansettes. l stedet skal de utføre oppdraget som et betalt verv ved siden av annet arbeid.
Dersom forslaget skal sikre en reell styrking av innsattes rettssikkerhet,
virker det urealistisk at
det ikke skal følge friske midler med ordningen.
En vesentlig

del av kritikken

medlemmene
mindreårige

i rådet

mot dagens ordning

ikke har tilstrekkelig

innsatte, at tllsynsrådet

er at ungdoms

oppfattelse

har nettopp

tid til å utføre

gjennomfører

av tid er annerledes

vært manglende

oppgaven.

ressurser

og at

Det er viktig, særlig for

besøk relativt hyppig. En viktig grunn til dette
enn for voksne, og at mulige skadevirkninger

av

isolasjon eller dårlige soningsforhold
kan være større for ungdom enn for voksne (se blant annet
Sivilombudsmannen:
Særskilt melding til Stortinget - Dokument 4:3 (2018/19)). For andre typer
institusjoner

der

tilsynsbesøk

skal gjennomføres.

mindreårige

er

berøvet
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gjelder

det

klare

regler

for

hvor

der barn og unge er plassert
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ofte
etter

tvangsvedtak

skal det gjennomføres

tilsyn minst fire ganger per år (Forskrift om tilsyn med barn i

bameveminstitusjoner
for omsorg og behandling
§ 8). l forslaget er det lagt opp til at
departementet
kan gi instruks om omfanget av tilsynsarbeidet.
Departementet
må gjennom
instruksen
gjennomført

sikre at tilsyn med ungdomsfengslene

og andre enheter

der ungdom

er fengslet

«on a regular basis» slik blant annet Havanna rules og generell kommentar

FNs barnekomite

forutsetter.

Forskrift

om tilsyn med bameveminstitusjoner

kan gi veiledning

om hva som ligger i «on a regular basis».
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