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FORSLAG TIL NY BESTEMMELSE I BARNEVERNLOVEN OM ADGANG TIL
MIDLERTIDIG PLASSERING I INSTITUSJON AV BARN SOM KAN VÆRE OFRE FOR
MENNESKEHANDEL - HØRING

Menneskehandel er en alvorlig form for kriminalitet som må bekjempes på ulike måter.
Politiets og påtalemyndighetens ansvar er å avdekke og straffeforfølge enkeltpersoner og
nettverk som står bak slik kriminalitet. I rundskriv nr. 1/2009 om mål og prioriteringer for
straffesaksbehandlingen i politiet har riksadvokaten gitt direktiv om at overtredelser av
straffeloven § 224 hører blant de (få) sentralt prioriterte sakene.

De strafferettslige virkemidler er åpenbart ikke tilstrekkelige for å gi ofrene for
menneskehandel nødvendig beskyttelse. Det gjelder ikke minst barn som er alene eller hvor
foreldre og foresatte selv er involvert i utnyttingen. På denne bakgrunn er riksadvokaten
positiv til at det åpnes for midlertidig tvangsplassering. Dette vil forhåpentligvis vesentlig
bedre barnevernets mulighet for å ivareta omsorgen og sikkerheten til disse utsatte barna.

Riksadvokaten har imidlertid noen synspunkter når det gjelder politiets (og
påtalemyndighetens) rolle som foreslått i utkast til § 4-29.

I forslaget til § 4-29 annet ledd fastsettes at det ikke kan treffes vedtak om tvangsplassering
med mindre "politiet finner at det foreligger en nærliggende og alvorlig fare for at barnet
utnyttes eller kan bli utnyttet til menneskehandel og at plassering er nødvendig for å beskytte
barnet". Riksadvokaten er enig i at politiets syn på utnyttelsesfare og plasseringsbehov er
viktig i saker som er etterforsket av politiet. Det er likevel ikke hensiktsmessig at en slik
vurdering skal være en  absolutt  forutsetning for plasseringsvedtak. Blant annet kan det
oppstå situasjoner der barneverntjenesten mener det er behov for akuttvedtak før politiet har
etterforsket saken tilstrekkelig til å kunne uttale seg med tyngde om utnyttelsesfare og
plasseringsbehov. Riksadvokaten foreslår at annet ledd omredigeres, og at det firemheves at
det som hovedregel skal innhentes uttalelse fra politiet og at denne skal tillegges betydelig
vekt.
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Slik teksten nå er formulert vil "påtalemyndigheten" (i politiet), jf. utkastet til
hastekompetanse i fjerde ledd, være avhengig av "politiets" uttalelse etter annet ledd. Dette
gir lite mening. Kompetansen til å gi uttalelse bør legges til "politimesteren eller den han
bemyndiger". I forarbeidene bør det fremgå at kompetansen kan delegeres til politijurist med
utvidet påtalekompetanse.
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