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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) 
 
Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høringsbrev av 07.07.09. 
Det framgår av departementets forslag til endring i barnevernloven at formålet med 
plassering uten samtykke, er å ivareta barnets umiddelbare behov for beskyttelse og 
omsorg. Plasseringen skal bidra til at barnet tas ut av en eventuell 
menneskehandelsituasjon, ikke forsvinner eller kommer i kontakt med mulige bakmenn, og 
dermed beskytte barnet mot å bli, eller fortsette med å bli, utnyttet til menneskehandel.  
 
NSF vil framholde samfunnets plikt til å sikre at barn og unges rettigheter og behov blir 
respektert og ivaretatt. Dette kommer til uttrykk både på juridisk, yrkesetisk, humanistisk og 
demokratisk grunnlag. Å utøve tvang i form av plassering i institusjon med restriksjoner når 
det gjelder bevegelsesfrihet og kontakt utad, er en sterk inngripen i barnets integritet.  
 
Samtidig mener NSF at barn som kan være ofre for menneskehandel har særskilt behov for 
beskyttelse og bistand. Vi støtter derfor departementet i at det er behov for et eget særskilt 
hjemmelsgrunnlag for en umiddelbar og midlertidig plassering av barn på institusjon uten 
samtykke for beskyttelse og omsorg. En slik inngripen vil kunne være nødvendig i en 
situasjon hvor man har sterkt grunnlag for å tro at barnet kan være offer for 
menneskehandel. 
 
NSF forutsetter at barnets rettsikkerhet ivaretas i forslaget til endring i barnevernloven og 
forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon. Noe som 
blant annet kommer til uttrykk i § 4-30, 1. ledd, gjennom at barnet skal plasseres i en 
institusjon som faglig og materielt er i stand til å ivareta barnets behov for beskyttelse og 
omsorg. NSF vektlegger at all bruk og gjennomføring av tvang må kvalitetssikres slik at det 
enkeltes barn individuelle behov og grunnleggende menneskerettigheter ivaretas. 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
 

Lisbeth Normann Mette R. Dønåsen 

Forbundsleder Fagsjef 
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