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Høringsuttalelse  — barn som kan være ofre for menneskehandel  — adgang til midlertidig
plassering uten samtykke på institusjon for beskyttelse og omsorg (forslag om endring i
barnevernloven).

Barneverntjenesten ser at endringer i det eksisterende lovverket, vil kunne være hensiktsmessig i en
del av de saker der det er mistanke om menneskehandel. Barneverntjenesten er likevel skeptisk til en
slik lovendring og vil i det følgende redegjøre for sitt synspunkt.

Barneverntjenesten har kun hatt en sak der det har vært mistanke om menneskehandling. I denne
saken ble det av saksbehandlere og ledelsen opplevd som uproblematisk å benytte det eksisterende
lovverket. Ungdommen ble først akuttplassert, og barnevemtjenesten fikk deretter omsorgen etter
Fylkesnemndssak.

Barneverntjenesten opplevde at innskrenkningene som ble gjort i ungdommens frihet i hensikt av å
beskytte mot eventuelle bakmenn, både påvirket ungdommens utvikling og mulighet for samarbeid.
Ungdommen selv har i ettertid gitt uttrykk for bruk av tvang var med på å øke stress og ga en dårlig
fornemmelse av sikkerhet. Ungdommen oppfattet det som en arrestlignende situasjon, noe som
gjorde det svært vanskelig å utvikle et samarbeids- og tillitsforhold til barneverntjenesten. I denne
sitasjonen ble det også vanskelig for ungdommen å starte og opprettholde en vanelig livssituasjon
som skolegang og fritidsaktiviteter.

Barneverntjenesten så i overnevnte sak at frihetsberøvelse i stor grad påvirker livssituasjonen og også
kan gå utover utvikling og psykisk helse. Det er også viktig å ta i betraktning at disse barna og
ungdommene i utgangspunktet befinner seg i en svært vanskelig situasjon når de kommer til landet
og er spesielt sårbare. Dersom en likevel finner det nødvendig med plassering uten samtykke og
frihetsinnskrenking av hensyn til barnet eller ungdommens sikkerhet, må sikkerhetsrisikoen
kontinuerlig vurderes i forhold til opprettholdelse av tiltak. Barnet og ungdommen må også få en
grundig forklaring på og forståelse av hvorfor sikkerhetstiltak er nødvendig.

Dersom det gis avgang til lovendringer, må det være under de forutsetninger som blir spesifisert i
brevet fra departementet som bla. presiserer at det må være strenge og klare vilkår som forutsetning
for slike vedtak samt at en slik plassering maksimalt kan vare 6 mnd.
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