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HORINGSUTTALELSE FRA STAVANGER KOMMUNE - BARN SOM KAN
VÆRE OFRE FOR MZENNESKEHANDEL ADGANG TIL MIDLERTIDIG
PLASSERING UTEN SAMTYKKE

Roringsuttalehe:
Stavanger kommune er enig med departementet i at det er behov for en ny bestemmelse
barnevernloven rettet mot barn som er offer for menneskehandel. Kommunen har liten erfaring
med barn utsatt for menneskehandel. Men de sakene som har funnet sted i vår region tilsier  at
det er behov for særbestemmelser som kan forene beskyttelsesbehov og rensikkerhet.

Vi støtter særbesternmelsene i §§ 4-29 og 4-30 som gir  adgang til å plassere barn og unge som er
utsatt for menneskehandel i egnet institusjon mot deres eget lanske.Disse barna handler ut fra
instrukser fra bakmenn., er ofte utsatt for trusler og har sjelden realistisk innsikt i egen
faresituasjon.

Departementet legger til grunn at det ikke skal være adgang til ny plassering etter § 4-29 når en
plassering etter denne bestemmelsen har opphørt. Vi mener at det er behov for en klargjøring av
om dette også omfatter en eventuell ny plassering hvis samme barn skulle komme i en ny
tilsvarende situa.sjon.

Ut fra de erfaringene som er gjort i slike saker er det avgjørendeat det gis adgang til
beskyttelsestiltak under opphold i institusjon, særlig kontroll av mobil, avgrensing av kontakt
med utenforstående osv. Forslaget til tillegg i § 5-9 støttes derfor også.

Det er et lite antall saker og dermed ikke store ressurskonsekvenser. Imidlertid vil kommunen
understreke at det er nødvendig med rask prøving for fylkesnemnda. Fylkesn.emnda er i dag
presset på kapasitet, og det  må  derfor sikres at disse sakene får nødvendig prioritet.
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