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HØRING - FORSLAG OM ENDRING I BARNEVERNLOVEN.

Momenter til høringsuttalelse i forbindelse med forslag til endringer i Barnevernloven for å beskytte
mindreårige som kan være offer for menneskehandel.

Lovendringsforslaget er et positivt og opplagt nødvendig tiltak for å beskytte de barn som kan være
offer for menneskehandel.

På samme tid er det viktig å passe på at man også i størst mulig utstrekning ivaretar disse barnas
rettsikkerhet.

Av særlig interesse vises til henvisningen til Konvensjonen mot menneskehandel Art. 10 nr. 3, hvor
det fremgår på s. 8 i forslaget at denne del av konvensjonen fastsetter at der hvor det er tvil om
barnets alder kan dette holdes tilbake til alder er avklart.

Aldersfastsettelse foreslås også inntatt i lovteksten, som er positivt, men her foreligger også noen
betenkeligheter. Det ene er at det pr. i dag til tider kan være både tidkrevende og komplisert å
fastsette rett alder. Man bør nok derfor i slike tilfelle ha en maksimal tid for hvor lang tid man kan
holdes tilbake i slike tilfeller.
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Generelt sett bærer lovforslaget preg av å være gjennomtenkt og godt gjennomarbeidet og hvor det er
lagt betydelig vekt på menneskerettighetsspørsmål.

På s. 13  nederst fremkommer viktige bemerkninger om å være forsiktig med å returnere barn i
faresonen uten å sikre seg at de har foreldre eller andre omsorgspersoner. "Andre omsorgspersoner"
er etter vår oppfatning et for upresist begrep, så her må man i så fall sikre seg at den alternative
omsorgsperson faktisk ivaretar barnets beste.

På s. 16  nederst og s. 17 øverst står mye bra om omsorgen for barna i Norge, men her savnes en
form for avklaring av sannsynligheten for at barna får oppholde seg i Norge, noe som ellers vil være
en usikkerhetsfaktor som vil forringe barnets livskvalitet,og derfor også muligheter til å nyttiggjøre seg
omsorgen i særlig grad.



På s. 20  siste avsnitt, fremkommer at Nemndsleder alene kan beslutte forlengelse av tilbakehold i
institusjon. Denne ordning er ikke tilfredsstillende og er ikke i samsvar med sammenlignbare
barnevernssaker. Vi kan ikke se noe saklig behov for å gi disse barna dårligere rettsikkerhet enn
andre barn i lignende situasjon.

På s. 38  påpekes det viktige prinsipp om at man ikke må plassere straffedømte sammen med barn
med andre typer problemer.

På s. 42  er en viktig saksopplysning for hvordan man må forholde seg hvis det aktuelle barn er russisk
borger, f.eks. at barnet kommer fra Tetsjenia.

Oppsummeringsvis vil vi påpeke at dette er et godt og viktig forslag i rett tid, men at noen mindre
justeringer bør gjøres.
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