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Høringsuttalelse - NOU 2020:17 "Varslede drap?" Partnerdrapsutvalgets utredning       
 
Barneombudet er glade for det store arbeidet partnerdrapsutvalget har gjort. Vi takker for 
anledningen til å kommentere på utredningen og de forslagene som fremlegges.  
 
Barneombudets høringsuttalelse ligger på et overordnet nivå. Vi ønsker å understreke at dette 
ikke betyr at saken og tiltakene som foreslås ikke er viktige. Det er tvert imot svært alvorlig at 
staten ikke makter å beskytte barn og deres familier mot grov vold og drap. Vi mener staten må 
strekke seg langt for å sikre bedre ivaretakelse av retten til liv, helse og beskyttelse fremover. 
Barneombudets overordnede høringsuttalelse skyldes at det beklageligvis ikke er kapasitet på 
vårt kontor til å svare ut all aktivitet som genereres fra regjeringen denne våren.  
 
Barneombudet støtter de fleste av utvalgets anbefalinger. På samme måte i høringsrunden på 
forrige store gjennomgang av offentlig innsats på voldsfeltet, «Svikt og svik», vil vi understreke at 
det viktigste er at det faktisk prioriteres å sette i gang tiltak. Ikke at alle tiltakene skal prioriteres 
med det samme. 
 
Barns særlige rolle 
Utredningen viser at sakene ofte omfatter barn. Det innebærer at også deres rett til beskyttelse 
er sentral i sakene. Likevel er FNs barnekonvensjon er overhodet ikke nevnt i utredningen. Vi er 
skuffet over at barnets særlige rettigheter ikke er omtalt. Utredningen har likevel fokus også på 
barn, men det fremstår ikke som gjennomgående nok. Vi er ikke ukjent med at barnets perspektiv 
dukker opp med litt ujevne mellomrom når vold i nære relasjoner omtales. Dette mener vi er 
uheldig. Barnet er en sentral del av mange av sakene, og det må stilles krav til at barnets behov og 
barnets rettigheter også vurderes gjennomgående i behandlingen. 
 
Barneombudet forutsetter at regjeringen i det videre arbeidet ivaretar barnets perspektiv i alle 
deler av sakene – og for alle involverte instanser. 
 
Sammenheng med NOU 2017: 12 «Svikt og svik» 
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Mange av partnerdrapsutvalgets anbefalinger samsvarer med det barnevoldsutvalget fant i sitt 
arbeid. Etter Barneombudets syn har de svært alvorlige funnene i barnevoldsutvalgets rapport 
fått altfor liten oppmerksomhet, og vi mener anbefalingene ikke er fulgt opp i tilstrekkelig grad. 
 
Barneombudet mener anbefalingene fra partnerdrapsutvalget og fra barnevoldsutvalget bør ses 
i sammenheng. I det videre arbeidet bør tiltak som samsvarer omfatte både vold i nære relasjoner 
og vold mot barn.  
 
Sammenheng med annet pågående arbeid 
I tillegg til oppfølgingen av «Svikt og svik» har Regjeringen også andre pågående prosesser som 
parternvoldsutvalgets utredning etter Barneombudets syn bør ses i sammenheng med. Vi vil 
fremheve tre arbeider som er relevante. 
 
Endringer i velferdstjenestelovgivningen – Prop. 100 L (2020-2021) 
Manglende samordning og samarbeid mellom tjenestene er et gjentakende tema i saker der det 
offentlige svikter. Barneombudet mener dette er en av de største utfordringene når det gjelder 
ivaretakelse av barns rettigheter. Vi arbeider svært aktivt med dette spørsmålet. Vi henviser her 
til våre innspill om ny lovgivning om samarbeid mellom tjenestene1, og stiller gjerne opp til dialog 
med departementet i den videre oppfølgingen av dette arbeidet. 
 
NOU 2020: 16 «Levekår i byer»2 
Partnerdrapsutvalgets utredning bekrefter kunnskap om opphopning av levekårsutfordringer i 
familier som preges av vold. Regjeringens utvalg som har sett på levekår i byer påpeker en rekke 
utfordringer i utviklingen av ulikheter i levekår, og har viktig anbefalinger om hvordan disse 
utfordringene bør møtes. Dette er viktig arbeid for å forebygge vold. 
 
Ansvar for oppfølgingen av familier med vold må plasseres i én tjeneste 
Det finnes i dag ingen sektor eller tjeneste som har et dedikert og overordnet ansvar for å følge 
opp familier som har opplevd vold. Barneombudet snakket høsten 2017 med 37 barn og unge 
som hadde opplevd vold eller overgrep3. Der kom det frem alarmerende funn om manglende 
oppfølging av familier som har levd med vold. Ingen av barna hadde opplevd å ha en dedikert 
tjeneste som fulgte dem opp, det samme var tilfelle med familien deres. Mangelen på 
ansvarsplassering i det offentlige hjelpeapparatet fører til at ansvaret for familiene pulveriseres. 
Familiene må løpe fra tjeneste til tjeneste og sitter selv med et koordineringsansvar som er 
nærmest umulig å håndtere. Barneombudet har anbefalt at helsetjenesten får et særlig ansvar for 
å følge opp personer som har opplevd vold eller overgrep slik at man sikrer oppfølging av traumer 
og samordner innsatsen fra hjelpeapparatet. Barneombudets forslag er til oppfølging i 
Helsedirektoratet. 
 
 

 
1 Barneombudets høringssvar https://www.barneombudet.no/uploads/documents/Barneombudet-
mener/Horingssvar/2020/Bedre-velferdstjenester-for-barn-og-unge-som-har-behov-for-
sammensatte-tjenester.pdf  
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-16/id2798280/  
3 Barneombudet rapport 2018 «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes.» 
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Med vennlig hilsen 
 

Camilla Kayed 
fagsjef 

Elin Saga Kjørholt  
seniorrådgiver 

 
 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
 


