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Endringer i barnevernloven – nye bestemmelser om midlertidig plassering av 

barn utsatt for menneskehandel i institusjon 

 

Ved endringslov 22. juni 2012 er det gjort endringer i barnevernloven som tar sikte på å gi 

barn bedre beskyttelse mot å bli utnyttet til menneskehandel.  Lovendringene er nærmere 

omhandlet i Prop. 43 L (2011-2012). Nedenfor følger en kortfattet orientering om 

hovedtrekkene ved lovendringene. 

Bakgrunnen for lovendringene 

Bakgrunnen for lovendringene er at barnevernloven ikke var tilpasset menneskehandel 

verken når det gjelder vilkår for plassering eller hvilke tiltak som kunne iverksettes for å 

sikre barna et tilpasset omsorgstilbud og egnede beskyttelsestiltak. Formålet med de nye 

bestemmelsene er å ivareta barnas umiddelbare behov for beskyttelse og omsorg.   

De nye bestemmelsene innebærer at barna midlertidig kan plasseres i en 

barneverninstitusjon uten samtykke.  Bestemmelsene åpner samtidig for at det kan 

iverksettes omfattende og inngripende beskyttelsestiltak som begrenser barnets 

bevegelsesfrihet og kommunikasjonsmuligheter.  Av hensyn til barnas rettssikkerhet er det 

derfor stilt strenge og klare vilkår for plassering, og beskyttelsestiltakene er uttømmende 

regulert i loven.  

Hovedinnhold  

Vilkårene for plassering og hvilke beskyttelsestiltak som kan iverksettes under plasseringen 

fremgår av ny § 4-29 i barnevernloven.  



Side 2 

 

Det fremgår av bestemmelsen at fylkesnemnda kan fatte vedtak om midlertidig plassering i 

institusjon dersom: 

 Det er en nærliggende og alvorlig fare for  menneskehandel,  

 plassering er nødvendig for å beskytte barnet, 

 barnet ikke kan beskyttes med mindre inngripende tiltak, og 

 at plassering etter en helhetlig vurdering er til barnets beste.  

Det er et vilkår for plassering at politiet finner at det er en nærliggende og alvorlig fare for 

menneskehandel og at plassering er nødvendig for å beskytte barnet. I tilegg skal 

fylkesnemnda foreta en selvstendig vurdering av om vilkårene for plassering er oppfylt, og 

at plassering etter en helhetlig vurdering er den beste løsningen for barnet. Årsaken til at 

politiets vurdering av faren for menneskehandel og barnets beskyttelsesbehov er et vilkår 

for plassering, er at det er politiet som ut fra sitt ansvar og faglige kompetanse har best 

forutsetninger for å vurdere det aktuelle trusselbildet.  

For å beskytte barna åpner bestemmelsen likevel for at barneverntjenestens leder (og 

påtalemyndigheten) kan fatte et midlertidig vedtak i akutte situasjoner uten at det foreligger 

en trusselvurdering fra politiet. 

Dersom fylkesnemnda finner at vilkårene for plassering er oppfylt kan barnet plasseres i en 

barneverninstitusjon i inntil seks uker av gangen. Dette sikrer en jevnlig prøving av om 

vilkårene for plassering er oppfylt. Den samlede plasseringsperioden etter § 4-29, inkludert 

et eventuelt akuttvedtak, kan ikke overstige seks måneder.    

For å beskytte barna mot å bli utnyttet til menneskehandel åpner bestemmelsen også for å 

iverksette ulike former for beskyttelsestiltak som begrenser barnets bevegelsesfrihet og 

kommunikasjonsmuligheter.  Det fremgår av bestemmelsen at tiltakene kan begrense 

barnets adgang til å motta besøk, til å kommunisere gjennom post, telefon eller annet 

kommunikasjonsutstyr og å bevege seg fritt utenfor institusjonens område. Det kan også 

fastsettes begrensninger for hvem som kan få vite hvor barnet  er. Beskyttelsestiltakene 

skal fremgå av plasseringsvedtaket og skal ikke være mer inngripende enn nødvendig.  

Ny § 4-30 regulerer oppfølgingen av barnet under plasseringen. Det fremgår av 

bestemmelsen at barnet skal plasseres i en institusjon som faglig og materielt er i stand til å 

ivareta barnets behov for beskyttelse og omsorg. Dette innebærer at institusjonene må ha 

bemanning og faglig kompetanse som er egnet til å ivareta disse barnas særlige behov.  

Videre presiserer bestemmelsen at det er den kommunale barneverntjenesten som har 

omsorgen for barnet, og at institusjonen utøver omsorgen på barneverntjenestens vegne. 

Barneverntjenesten skal fortløpende følge opp plasseringen og i samarbeid med politiet 

vurdere om plasseringen er nødvendig for å beskytte barnet eller om den kan opphøre.   
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Som en konsekvens av de nye bestemmelsene om institusjonsplassering av barn utsatt for 

menneskehandel, er det i tillegg gjort endringer i følgende andre bestemmelser i 

barnevernloven: §§ 5-9, 6-3, 6-4, 6-8, 7-5, 7-22, 7-23 og 8-4. 

Annet 

Barnevernet har sammen med særlig politiet og utlendingsmyndighetene et ansvar for å 

sikre at mindreårige som kan være utsatt for menneskehandel blir tatt hånd om på en 

forsvarlig måte. De berørte myndighetene må derfor under hele plasseringsperioden aktivt 

samarbeide for å klargjøre spørsmålet om menneskehandel og finne en løsning på hvordan 

barnet skal ivaretas etter at plasseringsperioden er over. 

Departementet vil i samarbeid med andre berørte myndigheter oppdatere dagens rundskriv 

om menneskehandel.    

Lovendringene trer i kraft 1. august 2012. 

Stortingets endelige lovvedtak er vedlagt til orientering. 

 

Med hilsen 

 

 

Tone G. Smith (e.f.) 

 Christian Henningsen 
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