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SVAR  - HØRING - BARN SOM KAN  VÆRE OFRE FOR MENNESKEHANDEL  -
ADGANG TIL MIDLERTIDIG PLASSERING UTEN SAMTYKKE PÅ INSTITUSJON
FOR BESKYTTELSE OG OMSORG

Vedlagt oversendes Asker kommunes høringsuttalelse, vedtatt av komite for oppvekst i møte
den 07.10.2009.

Asker kommune støtter i hovedsak forslagene, med følgende kommentarer/endringsforslag:

Asker kommune finner det ikke hensiktsmessig eller tilfredsstillende at det etter vedtak etter §
4-29 skal legges avgjørende vekt på politiets vurderinger og anbefalinger, både når det gjelder
å identifisere ofrene, vurdere trusselbildet av faren for at barnet kan bli utnyttet til
menneskehandel, vurdere behovet for og sørge for å iverksette sikkerhetstiltak
/beskyttelsestiltak osv.

Asker kommune har i 2008/2009 deltatt i et ettårig prosjekt som har hatt som mandat å gå
igjennom bekymringsmeldinger og gi en barnefaglig vurdering av behov for tiltak etter
barnevernloven for alle enslig mindreårige asylsøker som kommet til Hvalstad transitt og
mottak i 2008. I sluttrapporten "Alene på veien til Norge" fremkommer det følgende på side 6:

"Det er politiets jobb å vurdere sikkerheten til en ungdom og å undersøke om det er begått noe
straffbart. Politiet vil gjerne ha håndfaste bevis, og de er det sjelden mange av i disse sakene.
Derfor blir de ofte ikke prioritert. Politiet har ikke mulighet til å etterforske saker der det
foreløpig ikke kan bevises noe straffbart er gjort eller det foreligger en anmeldelse.
Barnverntjenesten har opplevd at lokale politistasjoner ikke alltid har kunnskap om
menneskehandel, noe som vanskeliggjør samarbeidet rundt ungdommens sikkerhet."
Sluttrapporten følger vedlagt.

Asker kommune har tilsvarende erfaringer med at politiet verken har ressurser, tid eller
kompetanse på dette området. Det har forekommet og vil forekomme at barnevernet vurderer

Barne- og ungdomstjenesten

Postadresse: Besøksadresse:
Postboks 353 Kirkeveien 206 A, 3. etg.
1372 Asker 1383 Asker

Telefon
Sentralbord 66 90 97 00

Telefax
66 76 82 63

E-post
barne.og.ungdomstjenesten

@asker.kommune.no
www.asker.kommune.no

Org.nr.
944 382 038 mva.

Bankgiro
6003 06 79000



trusselbildet og behovet for beskyttelse annerledes enn politiet. Hva skal kommunen gjøre hvis
politiet ikke handler eller ikke er bekymret og barnevernet fortsatt er dette?

Asker kommune ber således departementet vurdere å gi barnevernet en egen hjemmel for å fatte
vedtak om midlertidig plassering i institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til
menneskehandel og til å vurdere beskyttelsestiltak. Et alternativ er at barnevernet far hjemmel
til å vedta dette inntil politiets vurdering foreligger eller at politiet pålegges å utarbeide dette
innen visse frister.
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Asker kommune er tilsvarende bekymret for at det kun er politiets vurdering som skal legges
til grunn når fylkesnemnda skal vurdere å videreføre vedtakene, jf. § 4-29 femte ledd.
Fylkesnemnda kan kun fatte vedtak for opptil fire uker, og det kreves at politiet skal foreta nye
sikkerhetsvurderinger og behov for videre beskyttelsestiltak før denne perioden på fire uker er løpt
ut. Dette krever at politiet må prioriterer disse sakene og holder tidsfristene. Asker kommune ber
også departementet vurdere på dette området å gi barnevernet en selvstendig hjemmel, evt. i
unntakstilfeller der politiet ikke har kommet med en ny vurdering innen tidsfristen.

Videre bør det vurderes om også barnevernet bør ha en egen hjemmel i forhold til opphør av
plassering, jf. forslag til ny § 4-30 siste ledd "Plassering kun kan opphøre dersom politiet
samtykker. § 4-17 gjelder tilsvarende, dersom politiet samtykker. Alternativt kan dette gjøres i
samarbeid med barnevernet.

Asker kommune stiller seg også undrende til hva som menes med "annen sjelesørger eller
lignende", jf. § 4-29 tredje ledd siste punktum og § 5-9 siste ledd. Dette bør evt. presiseres i en
forskrift.

I høringsnotatet under punkt 6 om økonomiske og administrative konsekvenser fremkommer
det at: "Barn som kan være utsatt for menneskehandel må plasseres på barneverninstitusjoner som
er særskilt egnet til å ivareta disse barnas behov for omsorg og beskyttelse. Det legges til grunn at
dette kan ivaretas innenfor det eksisterende institusjonstilbudet." Asker kommune vil påpeke at
det ikke stemmer med våre erfaringer at alle institusjoner har den kompetanse som trengs for
ivareta disse barna. Det kan også her vises til de erfaringer som fremkommer av rapporten "Alene
på veien til Norge". Asker kommune vil således oppfordre departementet om å institusjoner får
tilført ressurser og kompetanse, evt. vurdere å pålegge institusjonene å sikre at det foreligger
rutiner for beskyttelse og sikkerhet for barn som er utsatt for menneskehandel.
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Solv undeberg
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juridisk rådgiver

Vedlegg: Sluttrapport fra prosjektet "Alene på veien til Norge"


