Om videoafhøringer:
En videoafhøring er en struktureret samtale med et barn, der har til hensigt at
opnå detaljeret information omkring en begivenhed(er), som barnet har oplevet
eller været vidne til.
Videoafhøringer udføres af politiets særligt uddannede videoafhørere og de
foregår i Børnehuset særligt indrettede videorum.
Målgruppen for videoafhøringer er for det meste børn i alderen fra 4 år til og
med 12 år.
Formålet med en videoafhøring er at sikre en troværdig, sandfærdig og
uforbeholden og uhindret forklaring som videooptages og kan afspilles i retten.
Når barnet videoafhøres skånes det som hovedregel for fysisk at møde i retten
og afgive forklaring.

Hvad kan jeg som kommunal myndighedssagbehandler forvente i forbindelse med
en videoafhøring i Børnehuset?
Før afhøringen:
Det er vigtigt at du som myndighedssagsbehandler ikke orienterer barnets
omsorgspersoner hverken om politianmeldelsen eller afhøringen, hvis de er
mistænkte i sagen.
Afhøringen er fortrolig og af hensyn til efterforskningen, skal der ikke informeres
om, hvad barnet har sagt. Politiet informerer selv barnets forældre.
Før afhøringen skal politiet vurdere barnet eller den unge (pga. handicap) der
skal afhøres. Vurderingen kan ske ved at indhente sagsakter fra relevante
myndigheder og ved at aflægge et hjemmebesøg.
Det er din rolle som myndighedssagsbehandler at stille de nødvendige
oplysninger om barnet til rådighed for politiet.
Et hjemmebesøg foregår typisk nogle få dage inden afhøringen i barnets hjem.
Barn og videoafhører møder hinanden, og barnet indgydes tryghed omkring
afhøringen.
Hjemmebesøg kan også foregå andre steder eller det kan finde sted lige inden
afhøringen, hvis det er vigtigt, at barnets omsorgspersoner ikke får kendskab til
afhøringen inden.
Barnet ankommer til afhøringen i Børnehuset sammen med sine
omsorgspersoner eller politiet henter barnet sammen med en tryghedsperson.
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Under afhøringen
Barnet taler alene med politiets videoafhører i et særligt indrettet videorum i
Børnehuset.
Samtalen videooptages og overvåges i et andet lokale i Børnehuset af politiets
sagsbehandler, en anklager, mistænktes forsvarer, barnets bistandsadvokat,
barnets myndighedssagsbehandler fra kommunen, samt en psykolog eller
socialrådgiver fra Børnehuset.
Under afhøringen er din primære rolle som myndighedssagsbehandler at sikre,
at barnet ikke lider overlast. Hvis du vurderer, at barnet lider overlast har du
mulighed for at stoppe en afhøring.
Under afhøringen kommer mange oplysninger frem om barnets sociale situation
og Børnehuset anbefaler altid at du som myndighedssagsbehandler tager noter
til eget brug ved afhøringen. Disse noter kan dog ikke udleveres ved begæring
om aktindsigt uden samtykke fra politiet, imens sagen efterforskes.
Når afhøreren har stillet sine spørgsmål holdes der en pause i afhøringen.
Afhøreren forlader her videorummet for at tale med personerne i
monitorrummet, som har mulighed for at fremsætte yderligere spørgsmål.
Barnet bliver i pausen i videorummet. Hvis barnet har brug for en
omsorgsperson at være sammen med er det din rolle som
myndighedssagsbehandler at sidde sammen med det i pausen til afhøreren
kommer tilbage. Du må ikke må stille yderligere spørgsmål til barnet om sagen.
Videooptagelsen fortsætter i pausen.
Efter pausen genoptager videoafhøreren afhøringen og stiller de yderligere
spørgsmål.

Efter afhøringen
Efter afhøringen taler videoafhøreren kort med barnet og hjælper det med at
afrunde oplevelsen. Hvis muligt får barnet og dets nærmeste omsorgspersoner af
vide, hvad politiet forventer kommer til at ske.
De professionelle i monitorrummet drøfter kort resultatet af videoafhøringen af
barnet og udveksler evt. kontaktoplysninger til brug i koordineringen af det
videre sagsforløb.
Hvis der efter en afhøring er brug for en umiddelbar kommunal indsats, skal
denne så vidt muligt være forberedt inden. Det kan f.eks. være at barnet skal
fjernes fra hjemmet.
Der kan under afhøringen også fremkomme nye oplysninger, som forpligter
barnets hjemkommune til at handle for at sikre barnet.
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Det er vigtigt, at du som myndighedssagsbehandler har tænkt de forskellige
muligheder igennem inden afhøringen, og så vidt muligt har forberedt dig på,
hvad der kan opstå.
Du skal også sørge for, at du kan komme i kontakt med din nærmeste leder, så du
kan aftale en plan for, hvordan I sikrer barnet.
Der kan efter en videoafhøring også være brug for en retsmedicinsk
undersøgelse af barnet.
Efter afhøringen har den mistænkte mulighed for at se videoafhøringen indenfor
14 dage. Den mistænkte og dennes forvarer har herefter 14 dage til at anmode
om en ny videoafhøring af barnet mhp. at stille barnet yderligere spørgsmål.
Politi og anklagemyndighed har også mulighed for at beslutte en genafhøring af
barnet.
Såfremt barnet ikke skal genafhøres kan et evt. udredningsforløb i Børnehuset og
andre indsatser påbegyndes.
Krisehjælp og andre indsatser omkring barnet og dets omsorgspersoner, inden
der er taget stilling til en genafhøring, skal koordineres med politiet.
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