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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)

Det vises til mottatt brev av 07.07.09 vedrørende ovennevnte høring.

Regionsenter for barn og unges psykiske helse - Helseregion Øst og Sør,
vurderer dette som en viktig endring i barnevernloven for å forebygge at barn
blir utsatt for menneskehandel.

Det å gi utvidet adgang til midlertidig plassering på institusjon uten samtykke,
kan virke som en alvorlig inngripen i barnets integritet, men kan legitimeres
ut i fra behovet for å beskytte mot voksnes utnyttelse av barn. Følgende
punkter vil vi påpeke som viktige:

• Fordi dette kan oppleves som en tvangsmessig plassering, er det særlig
viktig å gi støtte til forslaget om at Fylkesnemnda er pliktig til å vurdere
og treffe nytt vedtak om plassering for hver fjerde uke, og at
plasseringstiden ikke kan overstige seks måneder

• Det er også av samme grunn riktig å støtte forslaget om å gi barnet
partsrettigheter ved plassering etter ny § 4-29, og dermed også hjelp til
advokat

• Det er viktig å definere vergens rolle i arbeidet med enslige
asylsøkerbarn, særlig gjelder dette hvem som kan bli verge/hjelpeverge
for barnet. I forhold til menneskehandel tydeliggjøres i større grad at
omsorgspersoner (som ikke er barnas foreldre) ikke skal være barnets
verge/ hjelpeverge jf anbefalinger i NOU 2004:16

• Forebyggende innsats for å hindre menneskehandel bør også
gjennomføres ved omsorgssentrene og mottakene for enslige
asylsøkerbarn

Sentralbord: +47 22 58 60 00
Telefaks: +47 22 58 60 01
http://www.r-bup.no
maiNk-bup.no

Postadresse:
RBUP
Postboks 4623 Nydalen Besøksadresse:
0405 OSLO Gullhaug Torg 4 B, 0484 OSLO

Reqlonsenter for barn  oq unges psyldske helse

HelseregionØST og SØR

Vår referanse

Deres referanse
200902808-/AAF

Fakturaadresse:
RBUP øst og Sor
do Main Partner AS
Postboks 3035 Elisenberg
0207 OSLO

Bankkonto: 6096.05.18392
Organisasjonsnummer: 980 633 004

0



Regionsenter for barn oq unqes psyklske helse

Helseregion ØST og SØR

Det gis eksempler på slike forebyggende tiltak i en rapport fra Asker
kommune fra september 2009 om behandling av bekymringsmeldinger
vedrørende enslige mindreårige asylsøkere bosatt på Hvalstad
transittmottak. Mistanke om menneskehandel gjaldt mange av disse
bekymringsmeldingene, i 41 av de 66 sakene som omtales. Rapporten
heter: "Alene på veien til Norge", og ble støttet av Barne- og
likestillingsdepartementet. Noen av forslagene i rapporten går på at:

o botiden på transittmottak må reduseres
o mottakene må være mindre enn det som er vanlig i dag
o flere voksne ansatt på mottakene enn i dag
o alle mottak må ha kompetanse på menneskehandel
o mottakene må ha fokus på sikkerhet og beskyttelse

• Når vedtak om midlertidig plassering etter ny §4-29 er gjort, må det
stilles strenge krav til at barnet får systematisk oppfølging gjennom
samtaler med fagpersoner og eventuelt behandling ved behov. Det bes
også om at det i særlig grad føres tilsyn med saker etter ny §4-29
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