
11/03/2009 Ø7:30 47 55564161
03/11/2009 08:29 FYLKESNEMDA I HORDPLAND OG SOGN. 22242719 NG.981 PO1

FYLKESNEIVINDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER
I REGION VEST

FYLICESNEMNDA I HORDALANDSOGN OG FJORDANE

Barne- og likestillingsdep
Faksnr. &Na-1-

Fylkaanemndene i reglon vest
Fylkesnemnda i Hordaland/Sogn og Fjordane
Fylkesnemnda i Rogaland
fylkesnernada i Agder

BARNE-OG LIKESTILLINGftlsnernnda i More og Romsdal

17/(6).

Dato: c)Li. ( .

Saksnr: 02_oo 9 o.2..R-c),9 -47

Hørin suttalelse. Barn som kan veere ofre for mermeskehandel.

Bergen 2.november 2009

Det vises til Høringsnotat av 07.07.2009 om barn som kan være ofTe for menneskehandel —
adgang til midlertidig plassering uten samtykke på institusjon for beskyrtelse og omsorg
(forslag om endring i barnevernloven)

Innledningsvis bemerkes at selve lovutkastet er vanskelig å lese. Det foreslås at det lovteknisk
gjennomgås på nytt og at det da gjøres mer oversiktlig med tanke på at det også er ikke-
jurister som skal anvende loven.

Vi finner det videre uheldig at politiet (det antas at det siktes til påtalemyndigheten — dette bør
endres i lovteksten) gis anledning til å avgjøre om plasseringer i medhold av bvl skal
oppheves og at politiet gis anledning til å nekte flytting av barn. Den forslåtte ordningen
visker ut grensene mellom barnevernsområdet og strafferettsområdet. Det er to lovornråder
med uIike formål, straff/barnets beste.

I tråd med dette foreslås lovforslagets §  4-29 siste ledd og § 4-30  siste ledd to siste punkturn
endret slik at det tilligger barnevemtjenesten ikke å sette i verk et vedtakioppheve et
vedtak/flytte barn, etter å ha hørt påtalemyndigheten. Påtalemyndigheten. kan i tilfelle gis
anledning til å påklage barnevemtjenestens avgjørelse til fylkesnemnda for behandling som
nevnt i bv1 § 7-23.

Når det gjelder nemndas behandling, synes barnas rettssikkerhet ikke tilstTekkelig ivaretatt
slik loven er utformet. De aller fleste sakene vil i praksis starte ved et akuttvedtak (forslagets
§ 4-29 tjerde 1edd). Barneverntjenesten skal så ha 14 dager til å .Fremmesaken. Det er da
urealistisk at nemnda skal kunne behandle saken itmen de fire ukene det første vedtaket
gjelder for, dersom nemnda skal behandles saken med nemndsmedlemmer. Barna kan da bli
"sittende" på et akuttvedtak i lang tid, før saken blir prøvet for nemnda — kanskje mesteparten
av den totale plasseringstid på seks måneder. I dag har nemnda opptil flre måneders
berammingstid. Det bør overveies en enklere behandling i nemnda, for eksempel ved at
nemndleder kan behandle saken alene. Ut fra sakstypen er det neppe behov for annen
kompetanse enn den nemndsleder besirter.
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For øvrig foreslås følgende endringerltillegg:

§ 4-29 første ledd første setning:
kan barnet, uten samtykke fra det selv eller den som har foreldreansvaret  eller omsorgen,

plasseres

§ 4-29 tredje ledd siste seming:
som hindrer barnet i å ha kontakt med verge,  jf vergemålsloven, advokat,

barneverntjeneste

§ 4-29 femte ledd siste setning:
Sammenhengende plasseringstid  etter tredje og fjerde ledd

§ 4-30 første ledd:
behov for beskynelse og omsorg,  samt I stand til å gjennomføre de sikringstiltak som

fylkesnemnda har bestemt.

Med hilsen

fylkesnemndslederne i Fylkesnetnnda for barnevern og sosiale saker i Hordaland/Sogn og
Fjordane:
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