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UTTALELSE: BARNEHUS I FINNMARK 

Øst-Finnmarkrådet støtter velferdsforskningsinstituttet NOVA, ved Oslo 

MET, (NOVA RAPPORT NR 12/21) sin vurdering om at det bør opprettes 

nytt barnehus i Nord-Norge. Vi mener at en slik etablering må bygge videre 

på det kompetansemiljøet som allerede er bygget rundt barnehuslokalene 

som  er etablert  i Kirkenes. Det er på tide med et eget barnehus i 

Finnmark. 

Politiet i Finnmark sier at de har over år vært det politidistriktet i Norge som har 

tatt flest avhør per tusen barn. Det er ikke fordi man har flere saker og 

mishandler barn oftere, det er fordi politiet prioriterer barna og voldsutsatte. 

Men det nærmeste fullverdige Barnehuset finnes nå i Tromsø. Selv om 

Finnmark Politidistrikt er et område med få mennesker, så er avstandene internt 

i Finnmark store. At man da i tillegg må reise ut av distriktet for å få komme på 

et Barnehus med riktig kompetanse er ikke akseptabelt. 

Alle andre steder i Norge styres barnehusene av det lokale politidistriktet, og 

slik må det også være i Finnmark. Her er det snakk om å gi det lokale politiet det 

nødvendige verktøy for å bekjempe alvorlig samfunnsproblemer.  

 

Å ha en slik kompetanse knyttet direkte til Finnmark Politidistrikts hovedkontor, 

gjør det også enklere å samordne utrykning til andre distrikter i Finnmark ved 

behov. 

I rapporten sier NOVA at barnehusmodellen er en modell for tverrfaglig og 

samlokalisert arbeid med saker om vold og overgrep mot barn og særlige sårbare 

voksne. 
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Med nærheten til regionalflyplass, sykehus, Norasenteret – Senter mot vold og 

seksuelle overgrep i Øst-Finnmark, og Finnmark politidistrikts 

hovedadministrasjon, peker Kirkenes seg ut som det beste alternativ for 

lokalisering av et slikt tilbud til barn og unge i Finnmark. 

Samisk kultur og språk står også sterkt i denne delen av Finnmark, slik at den 

kompetansen bør kunne ivaretas på en god måte. 

 

Vadsø/Nesseby 1 Mars. 2022 

Med Vennlig Hilsen 

Øst-Finnmarkrådet 

 

 

Wenche Pedersen      Trond Haukanes 

Styreleder       Daglig Leder 
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