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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)

I høringsnotatet foreslår Barne- og likestillingsdepartementet å innføre en ny bestemmelse i
barnevernloven som åpner for midlertidig å plassere barn uten samtykke på institusjon, i tilfeller der det er
mistanke om at barnet kan være utsatt for menneskehandel.

Høringsnotatet gir en grundig fremstilling av både lovgrunnlaget og vurderingen av behovet for
iverksettelse av nødvendige tiltak for å ivareta enkelte barns behov for umiddelbar beskyttelse, som førte
frem til forslaget om endring i barnevernloven.

Av høringsnotatet fremgår det at man ønsker strenge og klare vilkår som forutsetning for å kunne fatte
velbegrunnede vedtak vedrørende beskyttelse av og omsorg for barn ved institusjonsplassering uten
barnets samtykke. Den foreslåtte endringen gjelder først og fremst barn i alderen  15-18 år.

NKVTS deler departementets vurdering av behovet for iverksettelse av særlige beskyttelsesvedtak for
barn som kan være utsatt for menneskehandel. Vi støtter derfor endringsforslagene. Likevel vil vi gjerne
understreke betydningen av 1) at plasseringsvedtak baseres på en  helhetsvurdering,  som et resultat av et
nært samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten så vel som barnets egne opplysninger, og 2)
individuell  psykososial  og/eller  medisinsk  oppfølging under oppholdet i institusjon.

Ad 1  — plasseringsvedtak baseres på en helhetsvurdering
For å sikre godt begrunnede og hensiktsmessige vedtak om barnets behov for beskyttelse må politiet og
barneverntjenesten samarbeide tett. Videre må barnets  egne  synspunkter komme klart til uttrykk i
saksopplysningene. Det er avgjørende at barnet selv blir hørt når barnets interesser og behov skal ivaretas.
Barnets rett til å uttale seg følges av både barnevernloven  (§6-3 første ledd) og forvaltningsloven  (§16).

Ad 2  -  individuell psykososial og/eller medisinsk oppfølging
Det er av stor betydning å foreta en individuell vurdering for oppfølging av barnet under
institusjonsoppholdet. Det dreier seg om en spesielt sårbar gruppe barn, enslige mindreårige flyktninger,
som ofte har vært utsatt for diverse påkjenninger og traumatiske opplevelser - både før og under flukten til
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Nor&e. Barnas forhistorie tilsier et særskilt behov for psykososial og/eller medisinsk oppfølging — hvis
nødvendig inkluderer dette ogsa behandling for angst og traumer, noe som barnet etter

.-~sfQx-skriften § krav på.

-13615afre-fireiffets'IbrStåg til endringer i Lov om barneverntjenester (barnevernloven) så vel som forslaget til
endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
(rettighetsforskriften) støttes.

Med yennlig hilsen,
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Kristin Skjørten Lutine de Wal Pastoor
Seksjonsleder Barn og ungdom, dr. philos. Forsker Il , dr. polit.

Side 2 www.nkvts.no


