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Høring  — barn som kan være ofre for menneskehandel — adgang til midlertidig
plassering på institusjon for beskyttelse og omsorg (forslag om endring i
barnevernloven)

Bakgrunn
Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag om ny bestemmelse i
barnevernloven. Forslaget åpner for midlertidig plassering av barn på institusjon uten
samtykke i tilfeller der det er fare for utnyttelse av barnet til menneskehandel. For å hindre at
barnet forsvinner eller kommer i kontakt med bakmenn, foreslås det at vedtaket om
plassering kan inneholde beskyttelsestiltak som begrenser barnets frihet.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har etter regjeringens Handlingsplan mot menneskehandel
(2006-2009) delansvar for  Tiltak 8 - Videreføre innsatsen for å stimulere til selvhjelp og
egenorganisering  og  Tiltak 9 - Styrke tilbudet om helsehjelp og sosiale tiltak.  Vi svarer på
høringen med bakgrunn i vårt fagansvar på området.

Arbeids- og velferdsdirektoratets syn på forslaget
Arbeids- og velferdsdirektoratet mener at det er positivt at Norges ansvar for å beskytte barn
som kan være utsatt for menneskehandel nå reguleres med egen bestemmelse i
barnevernloven. Direktoratet har i egen rapportering til Arbeids- og
inkluderingsdepartementet for 2008, pekt på at hjelp til ofre for menneskehandel også bør
reguleres inn i Lov om sosiale tjenester. En økt lovregulering på dette området er derfor en
positiv utvikling.

Med bakgrunn i vår kunnskap om målgruppen og mulige bakmenn, er vi enige i at vedtaket
om plassering kan inneholde beskyttelsestiltak som begrenser barnets frihet. Ut fra læren om
myndighetsmisbruk og vern av personlig autonomi, er det imidlertid viktig å presisere at
begrensingene må følge av en individuell og reell helhetsvurdering.

Direktoratet ønsker å vektlegge at det er svært viktig at det under tvangsplasseringen må
jobbes aktivt med å hjelpe barnet med å planlegge hva som skal skje ved vedtakets slutt. Vi
vil påpeke at det er viktig at barna plasseres på institusjoner som har, eller får tilført,
kompetanse på området. Disse barna kan ha andre behov enn andre barn i institusjon.



Videre vil vi påpeke at det er viktig at barna under plasseringen får tilbud om nødvendig
helsehjelp og aktuelle sosiale tiltak.
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