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1

OPPDRAG BARNEHUS

1.1

Bakgrunn

Statens barnehus er et resultat av et tverrdepartementalt samarbeid mellom
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og
omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Den
overordnede oppfølgingen av Statens barnehus er lagt til Politidirektoratet.
Hvert barnehus er underlagt og styres av politimesteren for det politidistriktet
som barnehuset ligger i. Barnehuset skal levere tjenester til alle politidistrikter
som sogner til deres barnehus. Etter oppstart av et pilotprosjekt med formål å
etablere barnehus i 2006, er det pr 2014 drift ved alt 10 barnehus.
På barnehusene gjennomføres dommeravhør, medisinske undersøkelser og
oppfølging/behandling på ett og samme sted. Barnehusene er et tverrfaglig,
samlokalisert tiltak rettet mot barn og unge mistenkt utsatt for seksuelle
overgrep eller vold, eller som har vært vitne til vold. Tiltakene gjelder også
voksne med psykisk utviklingshemming eller tilsvarende funksjonssvikt.
Hovedformålet med barnehusene er å styrke rettssikkerheten til målgruppen og
sikre samordning i tilbudet til barnet, både fra hjelpeapparatet og i den
strafferettslige prosessen.
En evaluering av barnehusene i 2012 viste at justissektoren var tilfreds med
hvordan barnehusene fungerte.

1.2

Aktivitet

De første barnehusene ble startet i 2007 i Bergen og Hamar. Senere er det
etablert barnehus i Kristiansand og Tromsø (2008), Oslo, Stavanger og
Trondheim (2009), Ålesund (2012) og Bodø og Sandefjord (2013). Barnehuset i
Oslo skal levere tjenester til seks politidistrikter, mens barnehuset i
Kristiansand forholder seg til ett politidistrikt (se Tabell 1).
Politiet kan begjære dommeravhør i forbindelse med etterforskning i en
straffesak. Dommeravhøret ledes av en dommer ved en tingsrett. Det innebærer
at et barnehus må forholde seg til flere tingretter (se Tabell 1).
Tabell 2 viser at det ble gjennomført 3352 dommeravhør av barn, unge og
voksne med utviklingshemming ved barnehusene i 2014. Barnehuset i Oslo sto
for 24 prosent av alle dommeravhørene som ble gjennomført ved barnehusene.
Barnehusene benyttes også for avhør uten at avhøret ledes av en
tingrettsdommer. 149 avhør (4 prosent) av alle avhørene (3501 avhør) som ble
gjennomført ved barnehusene var politiavhør.
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Tabell 1. Statens barnehus med tilhørende politidistrikt og tingrett
Barnehus
Oslo

Bergen
Hamar

Kristiansand
Stavanger
Tromsø

Bodø

Ålesund
Sandefjord

Trondheim

Politidistrikt
Oslo
Asker og Bærum
Søndre Buskerud
Nordre Buskerud
Østfold
Follo
Hordaland
Sogn og Fjordane
Romerike
Vestoppland
Gudbrandsdal
Hedmark
Agder
Rogaland
Haugaland og Sunnhordland
Troms
Østfinnmark
Vestfinnmark
Salten
Helgeland
Midre Hålogaland
Sunnmøre
Nordmøre og Romsdal
Vestfold
Telemark
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag

Tingrett
Asker og Bærum, Drammen, Follo,
Drammen, Eiker/Modum/Sigdal,
Ringerike, Hallingdal, Moss,
Heggen/Frøland, Sarpsborg,
Fredrikstad, Halden, Kongsberg
Bergen, Hardanger, Nordhordaland
Sogn, Fjordane, Sunnhordaland
Nedre Romerike, Øvre Romerike, Gjøvik,
Valdres, Nord-Gudbrandsdal, Glåmdal,
Sør-Gudbrandsdal, Hedmarken, NordØsterdal, Sør-Østerdal
Kristiansand, Aust-Agder, Lister
Stavanger,Jæren, Dalane,
Haugaland, Sunnhordaland
Senja,Nord-Troms,Trondenes, Ofoten,
Indre Finnmark, Østfinnmark, Alta,
Hammerfest
Salten, Alstahaug, Brønnøy, Rana,
Lofoten, Ofoten, Vesterålen
Sunnmøre, Søre Sunnmøre,
Romsdal, Nordmøre
Nordre Vestfold, Tønsberg, Sandefjord,
Larvik, Aust-Telemark, Nedre Telemark,
Vest-Telemark
Sør-Trøndelag,Fosen, Inntrøndelag, Rana,
Namdal, Nordmøre, Alstadhaug, Brønnøy

Tabell 2 viser også at det ved utgangen av 2014 var til sammen 74,1 ansatte ved
barnehusene. Av disse var 27 prosent ansatte ved barnehuset i Oslo. Èn stilling i
Tromsø er øremerket samisktalende, og er tilgjengelig for alle barnehusene.
Ifølge Tabell 3 var 32 prosent av alle dommeravhørene ved barnehusene avhør
av barn i saker med mistanke om seksuelle overgrep. For 28 prosent av
avhørene hadde barnet status som fornærmet, og for 4 prosent av avhørene
hadde barnet status som vitne til seksuelle overgrep. De øvrige
dommeravhørene omfattet barn i saker med mistanke om vold. For 57 prosent
av avhørene (68 prosent) hadde barnet status som fornærmet, og for 11 prosent
status som vitne til vold.
Det ble i 2014 gjennomført dommeravhør av 73 psykisk utviklingshemmede
voksne, 302 sekvensielle avhør av barn under skolealder og særlig sårbare barn
og voksne, og foretatt 586 medisinske undersøkelser ved barnehusene. Ved
barnehuset i Kristiansand ble det gjennomført 21 tannhelseundersøkelser.
Tabell 4 viser at 31 prosent av barna som ble avhørt ved barnehusene var
mellom 6 og 9 år. Nær halvparten av barna (47 prosent) var under 10 år.
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Tabell 2. Barnehus – antall ansatte pr desember 2014, antall avhør
Antall
Barnehus
Oslo
Bergen
Hamar
Kristiansand
Stavanger
Tromsø
Bodø
Ålesund
Sandefjord
Trondheim
Sum alle barnehus

Ansatte
20
6,5
6,6
5
6
8
5
5
5
7
74,1

Dommeravhør
818
285
363
215
288
381
126
175
358
343
3352

Politiavhør
52
19
7
1
32
0
6
3
10
19
149

Alle avhør
870
304
370
216
320
381
132
178
368
362
3501

Tabell 3. Hovedtall for aktivitet ved Statens Barnehus
Dommeravhør i alt

100 prosent

Seksuelle overgrep

32 prosent

Herav status som fornærmet

28 prosent

Herav status som vitne

4 prosent

Vold

68 prosent
Herav status som fornærmet

57 prosent

Herav status som vitne

11 prosent

Avhør psykisk utviklingshemmet

73 dommeravhør

Sekvensielle avhør

302 dommeravhør
1

Medisinske undersøkelser

586 undersøkelser

Tabell 4. Andel dommeravhør ved barnehusene etter alder (prosent)

Under 5 år
16

1

Aldersfordeling barn i dommeravhør
6-9 år
10-12 år
13-15 år
31

22

27

Over 15 år

Sum avhør

4

100

Barnehuset i Kristiansand gjennomførte i tillegg 21 tannhelseundersøkelser
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2

KORT BESKRIVELSE AV
ARBEIDSOPPGAVER/ARBEIDSFORM VED ET BARNEHUS
2.1

Oppdrag

Barnehusene koordinerer og tilrettelegger for at barnet møtes på en trygg måte
når dommeravhøret gjennomføres. Barnehusene har som mål å redusere
belastningen for barn og pårørende ved å tilrettelegge for en helhetlig
ivaretakelse når barnet møter til avhør, og ved oppfølging av barnet etter
avhøret. Barnehusene skal sørge for god samhandling mellom de ulike
involverte etater så tidlig som mulig etter at mistanke om overgrep er avdekket,
og bidra til at det etableres samhandlingsrutiner og informasjonsflyt som sikrer
lik oppfølging av barnet uavhengig av hvor det bor eller hvem som følger opp.
Barnehusene skal være en samarbeidsarena for de etater som deltar i arbeidet
rundt målgruppen, og medvirke til at målgruppens rettsikkerhet ivaretas.
Barnehusene trenger derfor god oversikt over de ulike etatenes arbeidsmetoder,
saksbehandling og styrende lovverk. Barnehusene skal være pådrivere under
utvikling av fagfeltet og skal til enhver tid være oppdatert på faglig utvikling
både nasjonalt og internasjonalt.

2.2

Tilrettelegging og gjennomføring av dommeravhør

Barnehusene benytter ”samråd” som verktøy for å planlegge og koordinere
tiltakene rundt barnet før, under og etter et dommeravhør. Samrådsmøtet
gjennomføres forut for dommeravhøret, slik at barnehuset og samarbeidende
tjenester er godt forberedt når barnet møter på barnehuset for avhør.
Barnet og følgepersoner/foresatte tas imot på barnehuset av ansatte på
barnehuset. Det er lagt til rette for at barn og følgepersoner skal oppleve besøket
på barnehuset som minst mulig belastende.
Det er politiets oppgave å avhøre barn, unge og voksne med utviklingshemming.
En avhører må ha særskilt utdanning fra Politihøgskolen for å kunne foreta et
dommeravhør. Når dommeravhør av de minste barna gjennomføres som
”sekvensielle avhør” må avhører ha ytterligere spesialutdanning fra PHS.
Sekvensielle avhør er mer ressurskrevende enn andre dommeravhør.
Barnehuset gjør opptak av avhøret med lyd og bilde. Avhøret overføres på TVskjerm til et annet rom i barnehuset, hvor tingrettsdommer, advokater og andre
fagpersoner følger med på avhøret. Dommeravhør kan også ledes av
tingrettsdommer via videolink fra lokal tingrett til Barnehusene.

2.3

Medisinske undersøkelser

Lege med spesialkompetanse utfører medisinske undersøkelser av barnet på
barnehuset i forbindelse med dommeravhøret. Legeundersøkelsen har som
formål å avdekke medisinske funn som kan knyttes til den aktuelle saken, og å
avdekke andre medisinske tilstander som trenger medisinsk oppfølging.
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Alle barnehus har inngått samarbeidsavtaler med lokalt sykehus/lege
vedrørende helsetjenester. Legen som gjør undersøkelsen er knyttet til
barnehusets aktuelle helseforetak. Journaler og opplysninger blir ført i
helsesystemet.

2.4

Oppfølging etter dommeravhør

Barnet og pårørende/omsorgsperson får etter dommeravhør og medisinske
undersøkelser tilbud om oppfølging i form av korttidsterapi, veiledning, også til
foresatte, kartlegging og oppfølgingssamtaler. Alle får tilbud om
vurderingssamtale i etterkant av avhøret. Noen mottar i tillegg
kriseintervensjon, kortvarig oppfølging og/eller formidles videre i
hjelpeapparatet. En mindre andel mottar psykologisk behandling på
barnehuset. Ved behov for langvarig oppfølging/terapi, bistår Barnehuset med
overføring til lokalt hjelpeapparat.

2.5

Samarbeid BUF/Barneverntjenesten/Helse

Barnehusene samarbeider med den kommunale barneverntjeneste om det
enkelte barn. Samarbeidet i enkeltsaker foregår i samrådet i forkant av avhøret
og i forbindelse med videre oppfølging av barnet og familie/pårørende.
Konsultasjoner og veiledning er en del av Barnehusets tilbud til barnevern og
øvrig hjelpeapparat. Barnehusene har mange henvendelser fra Barnevern, helse
og skole i forbindelse med råd og veiledning/drøfting. Barnehusene tar imot
besøk fra profesjonelle samarbeidspartnere, og holder foredrag for disse for å
øke kompetanse og forståelse for det arbeidet som gjøres på et barnehus.
Noen barnehus har etablert faste konsultasjonsteam knyttet til barnehusene.
Teamene gir tilbud til første- og andrelinjetjenester i egen region. Tilbudet
omfatter tverrfaglig, anonym drøfting i saker hvor man er bekymret for om barn
og unge har vært utsatt for vold og eller seksuelle overgrep. Teamet kan også gi
råd, bidra til å avklare roller og ansvar, og anbefale videre tiltak.
Barnehusene opplever at det konsultative tilbudet benyttes internt i politiet i
økende grad i ulike sammenhenger der barn og unge er gjenstand for politiets
arbeid.
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3 KOMPETANSE
3.1

Ved barnehusene

Driften av et barnehus styres av en barnehusleder. Barnehuslederne har
utdanning og erfaring som psykolog, jurist, sosionom eller har politifaglig
bakgrunn. De fleste barnehusene har ansatt psykolog, sosionom og
barnevernspedagog med klinisk etter- og videreutdanning. Det er egne ansatte
som ivaretar de tekniske oppgavene knyttet til barnehusenes bruk av lyd og
bilde ved overføring og lagring av dommeravhørene.

3.2

Kompetanseoverføring

Barnehusene skal tilrettelegge for økt kunnskap og forskning på feltet. Mange
barnehus gjennomfører samlinger for dommeravhørere. Ansatte holder en
rekke foredrag og undervisningsoppdrag for samarbeidspartnere innenfor
politiet, barnevernstjenester, psykisk helsevern for barn og unge.
Flere ansatte underviser ved utdanningsinstitusjoner for ulike
profesjonsutdanninger ved høyskole og universitet. Barnehusene har lokale
avtaler med ”Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og
selvmordsforebygging” (RVTS) om samarbeidet i sine respektive regioner.
Barnehusene har stor pågang og besøk av forskjellige offentlige instanser og
”Non Governmental Organisations” (NGO)som ønsker informasjon og
kunnskap om den norske barnehusmodellen. Barnehusene er representert i et
omfattende kompetansenettverk i inn - og utland.

3.3

Politihøgskolen

Politihøgskolen har ansvar for å utdanne dommeravhørere. Det er gjennomført
en dommeravhørsutdanning med 24 deltakere i 2014. Videreutdanning
innenfor metoden ”sekvensielle avhør” startet opp i slutten av 2014 med 24
deltakere. Sekvensielle avhør er spesielt rettet mot avhør av barn i førskolealder
og psykisk utviklingshemmede voksne.
Rådgivere ved barnehusene er veiledere og sensorer på utdanningen ved
Politihøgskolen, og barnehusene bidrar faglig i utviklingen av fagområdet
innenfor bachelorutdanningen ved høgskolen.

3.4

KRIPOS

Kripos har en viktig rolle som metodeutvikler innenfor fagområdet avhør av
barn, og er sentral fagressurs ved gjennomføringen av dommeravhørutdanningen ved PHS. I 2014 gjennomførte KRIPOS et tre dagers fagseminar
med 230 deltakere for dommeravhørere fra alle landets politidistrikter og for
ansatte ved barnehusene.
Kripos har i 2014 bistått politidistriktene med 212 dommeravhør i hovedsak
som ”sekvensielle avhør.
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4

PROSJEKTER
Barnehusene skal i tillegg til å sikre gode rammer for gjennomføring av
dommeravhør av barn og voksne med utviklingshemming, også være pådriver
for utvikling av fagfeltet og være faglig oppdatert nasjonalt og internasjonalt.
Her omtales kort et antall prosjekter som barnehusene har vært engasjert i
gjennom 2014.
Prosjekt – ”Unge overgripere” - Barn som forgriper seg seksuelt på
andre barn.
Barnehuset Trondheim, i samarbeid med RVTS/Midt.
Utvikling og gjennomføring av utdanning/kurs for 1.linjetjenesten og
spesialisthelsetjenesten innenfor risikokartlegging og traumebehandling av
unge overgripere som forgriper seg seksuelt på andre barn. I 2014 er det
gjennomført følgende kurs:
Kursrekke 1: Opplæring i kartleggingsverktøy for å vurdere risiko for
gjentakelse. Kurset gikk over 2 dager med 80 deltakere. Kurset gir 7,5
studiepoeng ( RKBU/NTNU), og er godkjent som 21 timers vedlikeholdskurs av
Norsk psykologforening.
Kursrekke 2: Opplæring i risikovurdering av gjentakelse og utdanning i
traumebehandling av overgriperne. Kurset gikk over 6 dager med 29 deltakere
Pilotprosjekt ICDP – ”Forebyggende omsorgsprogram rettet mot
foreldre og andre omsorgsgivere”
Barnehuset i Ålesund, i samarbeid med BUFETAT Sunnmøre.
International Child Development Program (ICDP) er et forebyggende
omsorgsprogram rettet mot foreldre og andre omsorgsgivere. ”ICDP i barnehus”
fremgår som tiltak nr 23 i Handlingsplanen ”Barndommen kommer ikke i
reprise” ( 2014- 2017). Prosjektet var et samarbeid mellom Statens barnehus
Ålesund og Bufetat Sunnmøre (familievern og barnevern). Det vil foreligge en
sluttrapport innen første kvartal 2015.
Prosjekt –”Implementering av Traumefokusert kognitiv
atferdsterapi (TF-CBT)”
Barnehuset i Stavanger i samarbeid med NKVTS
TF-CBT er en manualbasert korttidsterapi for barn og unge, hvor målet er å
redusere vansker knyttet til traumatiske hendelsene barnet har opplevd.
Alle fagansatte, samt leder ved barnehuset ble sertifisert i løpet 2013. Høsten
2014 startet utdanningen av en egen intern veileder for at barnehuset
selvstendig skal kunne drifte behandlingsformen videre. NKVTS bistår i 2014
fortsatt rådgivende til implementeringsansvarlig og til barnehusets veileder.
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Prosjekt - Implementering av programmet – ”MITT VALG”
Barnehuset i Stavanger, i samarbeid med Lions Stavanger
MITT VALG er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av
sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og
videregående skoler.
MITT VALG skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg og trekke egne
grenser. Hensikten er å forebygge problematferd, mobbing, bruk av rusmidler
og psykososiale vansker. En av delene i programmet omhandler vold og
seksuelle overgrep, og skolerer i ulike muligheter voksne kan ha for å snakke
med barn om dette.
Statens barnehus Stavanger står for opplæringen av programmet hos de skolene
i regionen som velger å benytte programmet.
Samarbeidet videreføres i 2015. Lions Stavanger finansierer og koordinerer
programmet. Barnehuset deltar med foredragsholder en halv dag for hver skole
som starter opp med MITT VALG.
Prosjekt – ”Tannhelse” Tannhelsetjenestenes rolle i forhold til
avdekking av omsorgssvikt og overgrep
Barnehuset i Kristiansand
Barnehuset etablerte høsten 2013 i samarbeid med Tannhelsetjenestens
kompetansesenter Sør (TKS) et pilotprosjekt for å øke kompetansen,
gjennomføre bedre undersøkelser og utvikle rettsmedisinsk rapportering av
odontologiske funn hos barn når det er mistanke om vold og overgrep.
I 2014 ble det etablert et samarbeid mellom Tannhelsetjenesten
kompetansesenter TKS, barnehuset, tannlege knyttet til barnehuset og
barnelege ved Sørlandet sykehus. Målet er å utvikle en rettsmedisinsk mal for
tannhelsetjenester som kan brukes på alle landets barnehus. Siktemålet er å
være ferdig med prosjektet ultimo 2015.
Det er også etablert et Kompetansenettverk Vest – ”Tannhelse, omsorgssvikt og
overgrep mot barn”. Deltakere i kompetansenettverket er Statens barnehus
Bergen, Statens barnehus Stavanger, RVTS- Vest og Odontologisk klinikk
Universitetet i Bergen/Seksjon for barnetannpleie, Den offentlege
tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane, Den offentlege tannhelsetenesta i
Hordaland og Tannhelse Rogaland FKF.
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5 VENTETID FRA ANMELDELSE TIL DOMMERAVHØR
5.1

Forskrift

I henhold til straffeprosessloven § 239 og påtaleinstruksen 8-9 annet ledd skal
avhør i saker om forbrytelse eller forseelse mot sedelighet foretas innen 2 uker
etter anmeldelse2:
Der hvor barn har vært eksponert for vold i familien kan det være aktuelt med
gjennomføring av dommeravhør, jf. Straffeprosessloven § 239 og
påtaleinstruksen 8-9 annet ledd. Politiet sender saker over til retten med
begjæring av dommeravhør. Avhøret skal foretas så raskt som mulig og senest
innen to uker etter anmeldelse av den straffbare handlingen til politiet. (Jf
forskrifter om dommeravhør.

5.2

Status

Politidistriktene foretar dommeravhør også utenfor barnehusene. Ut fra
politidistriktenes rapportering kan det anslås at ca 10 prosent av samtlige
dommeravhør av barn og psykisk utviklingshemmede i 2014 ble gjennomført
ved tingrett utenfor barnehusene. I så fall ble det i 2014 gjennomført ca 3 850
dommeravhør i 2014.
For de 90 prosent av alle dommeravhørene av barn som ble gjennomført ved
barnehus var ventetiden i gjennomsnitt for alle barnehus 50 dager (se Tabell 3).
For avhør av barn i saker om seksuelle overgrep var ventetiden lavere (43
dager).
Tabell 3. Antall dager fra anmeldelse til dommeravhør ved barnehus, gjennomsnitt 2014

Barnehus
Oslo
Bergen
Hamar
Kristiansand
Stavanger
Tromsø
Bodø
Ålesund
Trondheim
Sandefjord
4
Gjennomsnitt

2

3
4

Antall dager gjennomsnitt
Avhør seksuelle
Alle avhør3
overgrep
64
49
44
40
62
50
53
57
47
57
34
25
54
56
41
32
41
39
40
34
50
43

Justisdepartementet arbeider med et forslag om endringer i straffeprosessloven – avhør av
særlig sårbare personer i straffesaker, og en ny forskrift om samme emne. Målet er å få på
plass et klarere regelverk for å få gode avhør, og for praktisk og tidlig gjennomføring av
avhørene. Det tas sikte på at lovendringene og ny forskrift skal tre i kraft i løpet av 2015.
Spørsmålet om obligatorisk bruk av Statens barnehus og hvem som skal ha ansvar for
avhørene vil bli omtalt i lovproposisjonen.
Omfatter alle avhør foretatt ved barnehuset
Veid gjennomsnitt med antall avhør barnehuset som vekt
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6

FRISTBRUDD
6.1

Bekymret departement

Justisdepartementet har ved flere anledninger uttrykt bekymring over at
saksbehandlingstiden for gjennomføring av dommeravhør av barn er for lang.
Departementet anmodet våren 2014 POD om å iverksette tiltak overfor
politidistriktene slik at dommeravhør blir gjennomført innenfor den lovpålagte
fristen på 14 dager. På kort sikt som et prioritert innsatsområde, og på lang sikt
ved å foreta en behovsanalyse for å sikre riktig dimensjonering av ressursene i
politiet og ved barnehusene.

6.2

Tiltaksplan fristbrudd

Politidirektoratet har i 2014 gjennomført en rekke tiltak for å redusere antall
fristbrudd. Det har vært en målsetting at gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
dommeravhør ikke skulle overskride 30 dager i desember 2014.
Politidirektoratet påla våren 2014 som kortsiktig tiltak at samtlige
politidistrikter skulle utarbeide tiltakplan for de interne arbeidsprosessene fra
anmeldelse, gjennom etterforskning, berammelse av dommeravhøret og
gjennomføring av avhøret, for å kartlegge flaskehalser/tidstyver. I tillegg skulle
politidistriktene utarbeide dommeravhørsinstruks og etablere en ordning med
dommeravhørskoordinator.
Fra september 2014 ble politidistriktene pålagt å rapportere saksbehandlingstid
for førstegangs dommeravhør hver måned. I samme periode gjennomførte
Politidirektoratet oppfølgingsmøter med 16 politidistrikt i samarbeid med
barnehusleder. Politimester, aktuelle ledere og medarbeidere
(dommeravhørere) deltok på møtene. Tema på møtene har vært presentasjon av
satsningens formål, forankring av satsingen i overordnede dokumenter,
gjennomgang av barnehusets oppgaver/rolle og samarbeid med politiet ved
etterforskning av vold og seksuelle overgrep mot barn, diskusjon av aktuelle
tiltak tilpasset det enkelte politidistrikt og erfaringsoverføring gjennom gode
eksempler fra andre politidistrikter.
Politidistriktenes rapportering av gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle
dommeravhør i 2014 viste en nedgang fra 52 dager i 1. tertial til 46 dager i 2.
tertial (se Tabell 5). Månedsrapporteringen i 3. tertial for førstegangs
dommeravhør viste at nedgangen fortsatte også i siste del av 2014. I
gjennomsnitt var saksbehandlingstiden i siste tertial 37,7 dager.
Tabell 5. Antall dager fra anmeldelse til dommeravhør. Veid gjennomsnitt alle politidistrikter
1. Tertial*
52

2. Tertial*
46

3. Tertial**
37,7

*) Alle dommeravhør
**) Førstegangs dommeravhør

6.3

Erfaringer 2014

Erfaringene så langt på hva som gir effekt i form av betydelig kortere
saksbehandlingstid fra anmeldelse til gjennomført dommeravhør, har vært
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tydelig toppleder-forankring, engasjerte ledere med fenomenforståelse og
kunnskap om barnehusene, politiets aktive bruk av barnehusene som verktøy
for politi-distriktene, etablering av dommeravhørskoordinator i hvert
politidistrikt, og fokus på besluttet dommeravhørsinstruks. Det er også en
erfaring at politidistrikt som har gjennomgått arbeidsprosessen, avdekket
flaskehalser og iverksatt tiltak, oppnår raske resultater uten økt ressursbruk.
Sterkt fokus på temaet vold mot barn både politisk, i media, hos Barneombud og
UNISEF har bidratt til en økning av antall dommeravhør for 2014.

6.4

Barnehusråd

Barnehusene ble evaluert i 2012. Evalueringen viste at den helhetlige styringen
av barnehusene fra sentralt nivå oppleves av ansatte som mangelfull og til dels
fraværende. Barnehuslederne savnet et referansepunkt på nasjonalt nivå, og
etterlyste felles regelverk/retningslinjer for virksomheten i barnehusene.
Evalueringen viste også eksempler på at praksis har utviklet seg i forskjellig
retning, at målet om enhetlig behandling er et stykke unna, og at det er
kvalitetsforskjeller barnehusene imellom.
Utvikling av styringsmodell for barnehusene er et linjeansvar knyttet til
Politidirektoratets styring av politidistrikter med ansvar for barnehus.
Barnehusfaglige utfordringer kan imidlertid bare avklares ved samhandling
mellom respektive fagmiljøer i politi, helse og barnevern. Derfor har POD i 2014
etablert Barnehusråd som et sentralt organ med deltakere fra involverte
offentlige virksomheter:
•
•
•
•
•
•
•

Politidirektoratet
Helsedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Domstolsadministrasjonen
Riksadvokaten
En representant for barnehusene (barnehusleder)
En representant for politidistriktene (politimester)

Barnehusrådet skal være et rådgivende organ for politidirektoratets oppfølging
av barnehusene. Rådet skal fremme forståelse for barnehusenes arbeid i linjen
og fagmiljøene, og sikre godt samarbeid mellom berørte instanser. Det skal være
en arena for utveksling av faglige problemstillinger og utvikling av gode og
hensiktsmessige arbeidsprosesser, bidra til at barnehusenes har fokus på
samarbeid, kvalitet i arbeidet og overholdelse av lovpålagte frister, og foreslå
forbedringer i barnehusenes arbeid.
POD er sekretariat for rådet. Medlemmene i rådet skal sikre at arbeidet knyttet
til barnehusene gis tilstrekkelig oppmerksomhet og prioritet i eget
organisasjonsområde. Rådet skal ha 2 møter i året, og første møte avholdes i
mars 2015.

13

