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Høring  -  barn som kan være ofre for menneskehandel  -  adgang til midlertidig
plassering uten samtykke på institusjon for beskyttelse og omsorg

Det vises til Barne- og likestillingsdepartementets høringsoversendelse av 7. juli 2009.
Høringsuttalelsen sendes via Justisdepartementet.

Etter Politidirektoratets vurdernig vil politiets tiltenkte rolle som ansvarlig for utarbeidelse
av trusselvurderinger være ressurskrevende. Det er politiet som får ansvaret for selve
trusselvurderingen ved ordinære vedtak og for presentasjon av grunnlagsmaterialet for
påtalemyndigheten (eller barnevernstjenestens leder) ved akuttvedtak, jf. s. 21 i
høringsnotatet. Slik vi forstår høringsforslaget vil dette innebære at politiets
tjenestemenn/etterforskere vil måte utarbeide en trusselvurdering både ved akuttvedtak og
ordinære vedtak, samt ved fornyelse av vedtak. Siden det ikke er presisert eller avklart hvor
omfattende slike trusselvurderinger skal være og om de skal utarbeides etter en felles mal, er
det også vanskelig å fastlå i hvilken utstrekning slike trusselvurderinger fordrer en særlig
kunnskap og opplæring for polititjenestemenn innen menneskehandel. Foruten meldinger
fra asylmottak eller omsorgssentre vil politiets kjennskap til slike tilfeller trolig skje ved at
barn påtreffes av politipatruljer, og da gjerne kvelds- eller nattestid. Skal politiet være i stand
til å ivareta en reell funksjon slik den er tiltenkt i barnevernloven, vil dette trolig generere en
form for opplæring av enten samtlige tjenestemenn som kan tenkes å komme i kontakt med
slike barn og/eller av etterforskere. Det legges til grunn at utarbeidelse av slike
trusselvurderinger som utgangspunkt vil stille andre og mer spesialiserte krav til
vedkommende tjenestemanns kunnskap enn utarbeidelse av trusselvurderinger knyttet til
risiko for vold.

Etter det Politidirektoratet kan se er det ikke vurdert hvilke økonomiske og eventuelle
administrative konsekvenser lovendringen vil få for politiet, jf. s. 41 og 42. Etter vår
vurdering må det avklares nærmere hvilke krav som skal stilles til innholdet i politiets
trusselvurdering. Dette vil igjen kunne ha konsekvenser for vurderingen av hvorvidt
politidistriktene per i dag vil være i stand til å foreta slike trusselvurderinger eller om det må
foretas opplæring og tilføring av ytterligere ressurser.
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