vanskelig

å få oversikt

over i hvilke tilfeller barnevernet

ber politiet om bistand

og hvilken form

for tvang som blir brukt..
Barneombudet

mener

bekymringene
Artikkelserien

på Stortinget,
arbeid i saken.

i tråd

mandat

sitt

menneskerettigheter

grunnlaget

for

politiets

ble nedstemt

i brev

bruk

av makt

bekrefter

mange

råd til Stortinget,
2021

overfor

mindreårige.

gjennomgang

de

utredet

til statsråden

forslag om å be

til statsrådens

til Stortingets

av

i juni i fjor.

ble det fremmet

under henvisning

av 4. mars

NllVls grundige

Aftenblad

til departementet

til politimeldingen

om å gi juridiske

(NllVl),

Justisdepartementet.

Stavanger

—også politisk. Det er stilt flere spørsmål

og knyttet

følge opp. Forslaget

det var igangsatt
med

fra

for vår henvendelse

har skapt stort engasjement

fra representanter
regjeringen

artikkelserien

som var grunnlaget

uttalelse

Norges

institusjon

justiskomite,

Brevet

det

ble også

av menneskerettslige

om at

for

rettslige

oversendt

forpliktelser

til
ved

utøvelse av tvang mot barn som en sårbar gruppe, støtter opp under Barneombudet
ønske om
en klarere regulering av politiets bruk av tvang overfor mindreårige. Brevet viser til at de særlige
krav som stilles til forholdsmessighet
norske
benyttes

Iovverket.
overfor

NIIVI mener

og nødvendighet

overfor

også at det bør diskuteres

barn og viser til at EMD stiller strengere

kontroll med maktbruk

barn ikke er gjenspeilet

hvilke tvangsmidler
krav til myndighetenes

i det

som skal kunne
årvåkenhet

og

overfor barn som en sårbar gruppe.

Barneombudet
ber om et skriftlig svar
På bakgrunn av den utviklingen vi nå har sett i denne saken, ber vi om at departementet
skriftlig svar på vårt brev av 9. juni 2020. Barneombudet

ber departementet

gir et

foreta en vurdering

av den nasjonale reguleringen av politiets bruk av tvang overfor mindreårige sett opp mot
Norges internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.
Vi ber også departementet
svare på de
spørsmålene som vi har stilt vedrørende
Brevet følger vedlagt.
Vi vil påpeke at en gjennomgang
bruker tvang mot mindreårige,

oversikt

av reguleringen

og statistikk,

må omfatte

i vårt brev til Politidirektoratet.

alle ulike situasjoner

også der det ikke er knyttet til barnevern.

Med vennlig hilsen

inga Bejer Engh

Elin Saga Kjørholt

barneombud

seniorrådgiver

Brevet er godkjent

elektronisk

og har derfor ingen signatur.
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0154 Oslo
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