
 

 
 

Postadresse Kontoradresse Telefon  Saksbehandlere 

  22 24 90 90 Telefaks Anne Cathrine Dietz 

Åshild Flatebakken 

 

  Org no.  

  972 417 793   
 

 

 

Liste over høringsinstanser 

 

Kopi: SMK 

   

Deres ref Vår ref Dato 
 200902808-/AAF 07.07.2009 

 

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) 

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag om ny bestemmelse i 

barnevernloven som åpner for midlertidig plassering av barn uten samtykke på institusjon, i 

tilfeller der det er fare for utnyttelse av barnet til menneskehandel. Se vedlagte høringsnotat. 

 

I Norge har vi i den senere tid avdekket menneskehandel med barn og erfart at Norge blir 

benyttet som transittland for handel med barn. Mistanke om menneskehandel har først og 

fremst oppstått i forhold til barn mellom 15-18 år av utenlandsk opprinnelse som har kommet 

til landet alene.  

 

Ved mistanke om at et barn kan være utsatt for menneskehandel oppstår det ofte et 

umiddelbart behov for å sikre at barnet tas ut av menneskehandelsituasjonen, ikke forsvinner 

eller på noen måte kommer i kontakt med mulige bakmenn. For å gi nødvendig beskyttelse og 

omsorg vil det i noen situasjoner kunne oppstå behov for å plassere barn i sikkerhet og å 

iverksette beskyttelsestiltak uten barnets samtykke. 

 

Barnevernet tar sammen med politiet og utlendingsmyndighetene et særlig ansvar for barn 

som kan være utsatt for menneskehandel. Barnevernloven har flere bestemmelser som åpner 

for plassering av barn i institusjon, både frivillig og med tvang. Bestemmelsene er imidlertid 

ikke utformet med tanke på å være hjemmelsgrunnlag for plassering av barn som kan være 

utsatt for menneskehandel og for iverksettelse av de nødvendige tiltak for å ivareta disse 

barnas spesielle situasjon og behov for beskyttelse.  

 

Departementet foreslår derfor at det innføres en ny bestemmelse som åpner for midlertidig å 

plassere barn uten samtykke på institusjon i tilfeller der det er fare for utnyttelse av barn til 

menneskehandel. For å hindre at barnet forsvinner eller kommer i kontakt med bakmenn, 



 

Side 2 

 

foreslås det at vedtaket om plassering kan inneholde beskyttelsestiltak som begrenser barnets 

frihet.  

 

Et vedtak om slik plassering innebærer et tvangsinngrep overfor det enkelte barn. Det er 

derfor svært viktig å påse at tiltaket ivaretar barnets rettssikkerhet og er i samsvar med våre 

menneskerettsforpliktelser. Ut i fra dette foreslås det at den nye bestemmelsen skal:  

 Ha beskyttelse av og omsorg for barnet som sitt formål 

 Ha strenge og klare vilkår som forutsetning for at det skal kunne treffes vedtak 

 Begrenses til å åpne for en midlertidig plassering med så kort varighet som mulig 

 Inneholde krav om hyppig prøving i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker 

som grunnlag for videreføring av plassering 

 Inneholde adgang til rettslig prøving av fylkesnemndas vedtak om plassering 

 

Det er en grunnleggende forutsetning for forslaget at alle ansvarlige myndigheter arbeider 

aktivt for å klargjøre spørsmålet om menneskehandel og å avklare barnets situasjon nærmere 

under hele perioden barnet er plassert (maksimalt 6 måneder). Når plasseringen opphører må 

myndighetene ha kommet frem til en avklaring av barnets videre situasjon med utgangspunkt 

i barnets beste.  

 

Det fremmes videre forslag om andre nødvendige justeringer i barnevernloven og forskrift om 

rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften).  

 

Høringsfristen er 30. oktober 2009. 
 

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes selv forelegge forslaget for 

eventuelle underliggende etater, organer og relevante aktører.  

 

Høringsuttalelsene sendes Barne- og likestillingsdepartementet, Barne- og 

ungdomsavdelingen, postboks 8036 Dep., 0030 Oslo.  

 

Høringsnotatet ligger på internett på følgende adresse: http://www.regjeringen.no under 

overskriften Dokumenter og underoverskriften Høringer.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Lise Gundersby (e.f.) 
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