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HØRING — BARN SOM KAN VÆRE OFRE FOR MENNESKEHANDEL - ADGANG TIL
MIDLERTIDIG PLASSERING UTEN SAMTYKKE PÅ INSTITUSJON FOR
BESKYTTELSE OG OMSORG (FORSLAG OM ENDRING I BARNEVERNLOVEN)

Det synes som om man i høringsnotatet gjennomført benytter begrepet "verge" også der hvor
dagens lovgivning benytter "hjelpeverge".
Innledningsvis skal bemerkes at enslige mindreårige asylsøkere på lik linje med andre

innbyggere i Norge under 18 år skal ha verge, jfr. vergemålslovens § 6. I mange tilfeller vet
norske myndigheter ikke hvorvidt den mindreårige asylsøker som kommer til Norge har
verge(r) som er i live. Dersom man er usikker på dette skal det oppnevnes hjelpeverge etter
vergemålsl. § 16.

Når det for eksempel gjelder enslige mindreårige asylsøkere vil det være langt mer vanlig å
oppnevne hjelpeverge enn verge. Dette fordi verge oppnevnes når det er brakt på det rene at
begge foreldrene er døde, mens hjelpeverge oppnevnes dersom det foreligger usikkerhet mht
dette, eller hvis foreldrene er i live men bosatt i utlandet.
Det bør derfor benyttes begrepet "verge/hjelpeverge" i alle sammenhenger hvor forslaget nå
benytter "verge".
Ved innføring av ny vergemålslov bør terminologien vurderes på ny.

Pkt. 2.3.1. Midlertidi lasserin i akuttsituas'oner
Både hjelpeverge og verge bør benyttes som begrep. I tillegg synes det noe uklart hva man
sikter til når man skriver at barnet "har nådd en viss alder".
Det bør også vurderes om det skal gis klageadgang for barnets verge/hjelpeverge ved
hjelpetiltak hvor barnet eller dets verge(Hjelpeverge) motsetter seg dette.



Pkt. 2.3.2. Plasserin for en len e eriode
Samme kommentarer som ovenfor under pkt. 2.3.1. med hensyn til begep og alder.

Pkt. 2.3.3. Retti heter o bruk av tvan under o hold i barneverninstitus'oner
Også hjelpeverge bør være med i den oppregnede krets som det ikke er anledning til å nekte
barnet besøk av. Det er tilfeller hvor barnets fødte verger ikke er fratatt foreldremyndigheten
men er ute av stand til å ivareta sitt barn, og derfor har overformynderiet oppnevnt
hjelpeverge etter vergemålslovens § 16. Da bør denne ikke nektes adgang.

lisr;
Pkt. 4.1.3. Vedtakets innhold
Også her bør begrepet være "ve.r.ge-Lhjelperg'e".

Pkt. 4.1.5. Vilkår for vedtak
Det ser ikke ut som om det her er omhandlet fremgangsmåten i saker vedr. barn mellom 15 og
18 år i forhold til daglig omsorg. I slike tilfelle vil det kanskje være behov for uttalelse fra
hjelpeverge.

Pkt. 4.1.7. Barnets artsstillin
Overformynderiet vil bemerke at det skal oppnevnes verge/hjelpeverge for alle enslige
mindreårige barn som kommer til landet, og denne vil da i en rekke tilfeller ivareta en født
verges rolle i disse sammenhenger.

Pkt. 4.1.8. Særli om ver en
Vergemålsloven § 39 gjelder ikke for hjelpeverger, og i de aller fleste sakene for enslige
mindreårige asylsøkere oppnevnes hjelpeverge og ikke verge. Dette vil da være et problem.
En er også i tvil om hvor heldig det er å nedfelle en bestemmelse om at en verge/hjelpeverge
ikke skal kunne utøve partsrettigheter.
At man her tar et forbehold idet man sier at dersom barnets foreldre skulle dukke opp vil de
regnes som part, virker noe ufullstendig, da en verge etter § 6 i vergemålsloven er oppnevnt
nettopp for at foreldre er døde. De trer således inn i foreldrenes sted når det gjelder
økonomiske og rettslige forhold og disse omfattes også av bestemmelsen i vergtemålsloven §
39 (i motsetning til hjelpevergetilfellene).

Pkt. 6. Økonomiske o administrative konsekvenser
Her bør det tilføyes at endringene vil medføre betydelige utgifter i forbindelse med
verge/hjelpeverge da disse som regel er advokater (foreslått profesjonelle verger etter ny lov)
og dette medfører merkbare utgifter.

Pkt. 7. Forsla til endrin er i barnevernloven o endrin er i retti hetsforskriften - unde unkt
5.9. Retti heter under o hold å institus'on som er omfattet av 5-1 o rivate o
kommunale institus'oner som er odk.ent etter 5-8
Også vises til det som er anført ovenfor vedrørende begrepene "verge/hjelpeverge".
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