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Høringsuttalelse - Forslag til ny lov om gjennomføring i norsk rett av
Haagkonvensjonen 19. oktober 1996 om beskyttelse av barn mv

Vi viser til høringsbrev av 30. september 2013 om ovennevnte med høringsfrist 3. januar 2014.
Fylkesmannen i Vestfold har i henhold til e-post fra BLD v/Trude Sveen av 17. desember 2013
fått utsatt høringsfristen til fredag 10.januar 2014.

Fylkesmannen i Vestfold har følgende merknader til høringsforslaget:

Til 'ennomførin sloven:

Lovforslaget synes gjennomgående på en god måte å ivareta formålet med Haag 96 om økt vern
for barn i saker med tilknytning til flere stater og økt internasjonalt samarbeid på dette området.
Som ett blant mange eksempler for å illustrere dette velger Fylkesmannen å trekke frem § 3 om
overføring av opplysninger til utlandet. Bestemmelsen gjør blant annet at barneverntjenesten, uten
hinder av taushetsplikt, kan sende bekymringsmelding til utlandet der det er nødvendig for å
ivareta barn som foreldrene tar med til utlandet for å unndra seg barnevernets undersøkelse og
eventuelt videre oppfølging. Det er etter Fylkesmannens vurdering liten tvil om at en slik
bestemmelse vil bidra til at barna det gjelder i større utstrekning enn i dag vil kunne få den hjelpen
de trenger.

Når det gjelder § 5 om barneverntjenesten spesielt, synes det hensiktsmessig at en henvendelse om
å plassere barnet i Norge skal sendes sentralmyndigheten, eller direkte til kompetent myndighet,
men at det vil være sentralmyndighetens oppgave både å eventuelt videresende forespørselen til
rett myndighet og å bistå med å etterleve artikkelen. Det er etter Fylkesmannens vurdering en klar
fordel at ansvaret er så tydelig plassert, og at bestemmelsen i tillegg sier noe om prosessen.
Erfaring har vist hvor nødvendig det er med klare ansvars- og prosedyreregler for instanser som er
satt til å ivareta de mest utsatte barna.

Norsk tiltredelse til Haag 96 v/gjennomføringsloven vil gi norske myndigheter et multilateralt
akseptert instrument, noe som vil bidra til at man vil stå sterkere i dialogen med andre land for å få
til en løsning til beste for barna.

Etter forslaget vil eksempelvis omsorgsovertakelsessak kunne reises for fylkesnemnda selv om en
familie har forlatt (rømt) Norge, såfremt de ikke har fått bosted et annet sted. Gjennom
sentralmyndighetene og regler for anerkjennelse og fullbyrdelse av vedtak fra andre land tilsluttet
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Haag 96, vil man trolig også lettere kunne organisere hjemsendelse av barnet. Dette gjelder selv
om kostnadsspørsmålet ved hjemsendelse ikke er særskilt regulert, og dermed trolig må avtales fra
sak til sak.

Til barnevernloven:

Etter Fylkesmannens vurdering er det neppe tvil om at barnevernets barn vil tjene på en norsk
tilslutning til konvensjonen. Dette gjelder muligheten til å overføre opplysninger til utlandet i
barnevernssaker, muligheten til å reise sak for fylkesnemnda selv om en familie har forlatt Norge
samt muligheten til å fosterhjemsplassere et barn i utlandet. Fylkesmannen støtter
endringsforslagene i barnevernloven slik de fremkommer i høringsutkastet.

I mange saker er det stor bekymring for barn hvis familie rømmer til utlandet med barnet for å
unnslippe barnevernet. Forslaget til lovendring i § 1-2 gir foreldrene et tydelig signal om at dette
ikke hindrer myndighetene i barnets bostedsland å forfølge saken hvis det anses å være til barnets
beste.

Ifølge forslag til ny § 4-4 annet ledd om fosterhjemsplassering i Norge på bakgrunn av utenlandsk
vedtak, må barneverntjenesten søke utlendingsmyndigheten om oppholdstillatelse for barnet. Ved
et eventuelt avslag fra utlendingsmyndighetens side vil man kunne risikere at et tiltak som er
vurdert å være til barnets beste, likevel ikke vil kunne iverksettes. Fylkesmannen har merket seg at
JD vil vurdere å innføre en særregel i utlendingsregelverket som gir utenlandske barn rett til
midlertidig (eller permanent) oppholdstillatelse når barnet blir vedtatt plassert i norsk fosterhjem
etter et utenlandsk vedtak. En slik særregel vil etter Fylkesmannens vurdering være en
forutsetning for å kunne ivareta barnets beste i disse tilfellene.

Fylkesmannen har for øvrig merket seg at man ikke i denne omgang ønsker å åpne for
fosterhjemsplassering i utlandet etter et vedtak om omsorgsovertakelse. Fylkesmannen støtter
begrunnelsen som departementet gir i punkt 10.2.2.2. Det vises dessuten til Sveriges tilsvarende
lovregulering på området. Fylkesmannen mener det er et vektig argument at land som er
sammenliknbare har et mest mulig sammenfallende barnevernregelverk.

Fosterhjemsplassering i utlandet er ikke særskilt regulert i barnevernloven i dag. Forslaget vil
klargjøre rettstilstanden og gi tydeligere regler for fosterhjemsplassering i utlandet, noe som igjen
vil styrke rettssikkerheten til barn og familier. Fylkesmannen vil oppfordre departementet til å
utdype temaet ytterligere ved en eventuell revidering av det såkalte fosterhjemsrundskrivet.

Med hilsen
Fylkesmannen i Vestfold

Erling Kari Evensen
utdanningsdirektør
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