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Høring  -  Barn som kan være offer for menneskehendel  -  adgang til midlertidig
plassering uten samtykke på institusjon for beskyttelse og omsorg (forslag om endring i
barnevernloven)

Norsk Barnevernsamband (NBS)  er  generelt positiv til forslaget om endringer i
barnevernloven som er foreslått her. Det er et grundig og godt gjennomarbeidet forslag fra
BLD som ligger til høring.

På denne måten vil en svært utsatt gruppe barn og ungdom bli løftet fram og få nødvendig
beskyttelse gjennom barnevernet. Det poengteres i notatet at barneverntjenesten har ansvaret
for alle barn som bor i kommunen uansett om de oppholder seg der lovlig eller ulovlig. Dette
er en viktig presisering for disse barna, fordi barn som for eksempel er smuglet inn i landet og
oppholder seg her ulovlig, har like stort behov for beskyttelse mot menneskehandel som de
som har lovlig opphold. Det vurderes også som positivt at det er lagt tydelige føringer om
samarbeidet mellom barnevernet og politiet i slike saker. Dette vil samtidig utfordre de to
etatene med svært ulike tradisjoner mht til bla bevisførsel. Barneverntjenestens oppgave er å
vurdere barnets helhetlige omsorgssituasjon, og må/bør i mange tilfeller gå lenger enn det
politiet har mandat til.

NBS er sterkt i tvil om høringens utredning av de økonomiske og administrative konsekvenser
av lovendringen er i samsvar med den faktiske situasjonen. Det er dokumentert fra flere hold
den siste tiden at det kommunale barnevernet er i en kapasitetskrise over store deler av landet,
og spesielt i de store byene. Det er grunn til å tro at barn som kan være offer for
menneskehandel vil oppholde seg i kommuner som allerede er sterkt presset.

NBS ser også dilemmaer knyttet til plasseringsalternativer for disse barna som en må regne
med ofte er sterkt traumatiserte, og på veien til Norge kanskje har fått med seg erfaringer som
vil utfordre både personale og andre barn og unge i institusjonene. I den eksisterende
institusjonsstrukturen er det et skille mellom det en noe forenklet kan kalle
atferdsinstitusjoner og omsorgsinstitusjoner. Dersom disse barna skal få opphold i



institusjoner sammen med ungdom plassert etter §§4:24 og 4:26, altså barn/unge med rus,
kriminalitet og voldsproblematikk, vil institusjonene få en vanskelig oppgave med å skjerme
disse barna for påvirkning fra unge med alvorlig atferdsproblematikk. Dette er velkjente
dilemmaer ved alt institusjonsopphold og institusjonsbehandling.

Dilemmaet med å bruke institusjoner for barn med tilleggsproblemer ihht §§4:12 og 4:4, er at
dette er åpne institusjoner med mindre kontroll, og det vil kunne være vanskelig å ivareta
barnas spesielle behov for beskyttelse. NBS har ingen klare anbefalinger på dette området,
men mener det er forhold som må vies ekstra oppmerksomhet når loven iverksettes.
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