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HØRINGSUTTALELSE — BARN SOM KAN VÆRE OFRE FOR MENNESKEHANDEL

Midt-Troms barnevernforum er et interkommunalt samarbeidsfora for barnevernledere i
elleve kommuner i midt-troms.

Midt-Troms barnevernforum fremmer herved høringsuttalelse i forhold til barn som kan være
ofre for menneskehandel — ny bestemmelse i barnevernloven.

Det sies i høringsnotat at Norge blir benyttet som transittland. Vår uttalelse i forhold til dette
er et ønske om styrking av intervjudelen av oppholdet i transitt. Videre ønsker
barneverntjenestene en tydeliggjøring i forhold til skille mellom de som er mulige offer for
menneskehandel, og de som er utsatt for menneskehandel.

Barneverntjenestene i Midt-Troms ser et behov for kategorisering med;
1) offer for menneskehandel
2) mulige offer for menneskehandel

I forhold til offer for menneskehandel ser vi oss tilfreds med rutinehåndboka. Imidlertid setter
vi spørsmålstegn ved plasseringssted. Ut fra de erfaringer vi har gjort i vår region, oppleves
det ikke som plasseringsstedene kan gi god nok trygghet for barn som er offer for
menneskehandel. Vi har erfart at unge jenter ikke kunne ivaretas av Bufetat, hvor det var
etablert et enetiltak i regi av kommunen. Midt-Troms barneverntjeneste sin erfaring er at
institusjonene sliter med barn med sammensatte problemer som atferdsvansker og psykiske
problemer. Institusjonene er ikke tilrettelagt for å kunne gi trygghet, beskyttelse og ivareta
barnas sikkerhet. Som eksempel gir vi her mobilforbud, forlate området, flere beboere og
derigjennom lån av telefoner, mulighet for organisering for å stikke av, ikke fotfølging,
tilgang til internett. Listen er ikke uttømmende. Vi opplever at verken loven med begrenset
adgang til bruk av tvang imøtekommer disse barna, eller at bemanningen er tilstrekkelig på
institusjonene. Menneskehandel består av omfattende organisert virksomhet som innehar høy
teknologi og som med letthet kan finne ut hvor mennesker befinner seg.



Midt-Troms barnevernforum har en tanke om at UDI bør lage egne tiltak tilpasset denne
gruppen. Egne institusjoner og/eller mottak som ivaretar disse barna jfr. dagens ordning med
forsterkede mottak for voksne.

Midt-Troms barnevernforum har hatt diskusjon om det er barneverntjenesten som skal ha en
formening om et barn er utsatt for menneskehandel eller ikke. Vi ser at politiets oppgave
kanskje bør presiseres ytterligere. Barneverntjenesten sin oppgave vil i første omgang være å
se til at barnet har tilstrekkelig omsorg. UDI som et statlig organ har allerede godkjent
mottakene som "god nok" til å ivareta barn som kommer til landet. En forventer da at
mottakene er vurdert tilfredsstillende nok til også å ivareta disse barna.

Med vennlig hilsen
på vegne av Midt-Troms barnevernforum

Irlu,a"ct,

Lavangen kommune
Gratangen kommune
Bardu kommune
Målselv kommune
Sørreisa kommune
Dyrøy kommune
Lenvik kommune
Berg kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune

Gunnhild Masterba ARNE`ÆRNTj
Salangen kommune

935o sJøvEGN\\\

Kopi:
Barneverntjenestene i Midt-Troms barnevernforum


