
   

Lov om endringer i barnevernloven

DATO: LOV-2012-06-22-34
DEPARTEMENT: BLD (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)
PUBLISERT: I 2012 hefte 8 s 1245
IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.
ENDRER: LOV-1992-07-17-100
KUNNGJORT: 2012-06-22      kl. 15.55
RETTET:
JOURNALNR: 2012-0363
KORTTITTEL: Endringslov til barnevernloven

INNHOLD

Lov om endringer i barnevernloven

I

II

Lov om endringer i barnevernloven

Prop.43 L (2011-2012), Innst.250 L (2011-2012), Lovvedtak 55 (2011-2012). Stortingets første og andre gangs behandling hhv.
10. og 14. mai 2012. Fremmet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

Endringer i følgende lov:

       Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven).

I

       I lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester gjøres følgende endringer: 

Ny § 4-29 skal lyde:

§ 4-29. Midlertidig plassering i institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til menneskehandel

       Ved fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel, jf. straffeloven § 224, kan barnet uten samtykke
plasseres i institusjon, jf. §§ 5-1 og 5-8. Formålet med plasseringen er å ivareta barnets umiddelbare behov
for beskyttelse og omsorg.

       Fylkesnemnda kan treffe vedtak om plassering etter første ledd dersom



a) politiet finner at det er en nærliggende og alvorlig fare for at barnet utnyttes eller kan bli utnyttet til
menneskehandel, og at plassering er nødvendig for å beskytte barnet, og

b) fylkesnemnda, basert på politiets vurdering og øvrige opplysninger i saken, finner det sannsynlig at
det foreligger en slik nærliggende og alvorlig fare at plassering er nødvendig for å beskytte barnet,
og at barnet ikke kan oppnå tilstrekkelig beskyttelse gjennom andre tiltak etter loven her eller på
annen måte. Fylkesnemnda kan bare fatte slikt vedtak dersom den etter en helhetsvurdering finner at
plasseringen er den beste løsningen for barnet.

       Fylkesnemnda kan treffe vedtak om plassering for opptil seks uker. § 4-15 annet ledd gjelder
tilsvarende. Plasseringen kan forlenges med opptil seks uker av gangen gjennom nye vedtak. Samlet
plassering etter annet og fjerde ledd kan ikke overstige seks måneder.

       Barnevernstjenestens leder eller påtalemyndigheten kan treffe midlertidig akuttvedtak dersom den
finner det sannsynlig at det er en nærliggende og alvorlig fare for at barnet utnyttes eller kan bli utnyttet til
menneskehandel, og plassering er nødvendig for å beskytte barnet. Er det truffet slikt vedtak, skal
begjæring om tiltak som nevnt i § 7-11 sendes fylkesnemnda snarest og senest innen to uker. Dersom
saken ikke sendes fylkesnemnda innen denne fristen, faller vedtaket bort.

       Det kan iverksettes beskyttelsestiltak ved plassering etter annet og fjerde ledd dersom det er
nødvendig for å hindre at barnet får kontakt med personer som det er fare for kan utnytte det til
menneskehandel. Beskyttelsestiltakene skal fremgå av vedtaket om plassering og skal ikke være mer
omfattende enn nødvendig. Beskyttelsestiltakene kan begrense barnets adgang til å motta besøk, å
kommunisere gjennom post, telefon eller annet kommunikasjonsutstyr og å bevege seg fritt utenfor
institusjonens område. Beskyttelsestiltakene kan også fastsette begrensninger for hvem som kan få vite
hvor barnet er. Beskyttelsestiltakene kan ikke fastsette begrensninger som hindrer barnet i å ha kontakt
med verge, advokat, barnevernstjeneste, tilsynsmyndighet, helsepersonell som er beboerens behandler,
prest, annen sjelesørger eller lignende.

       Barnevernstjenesten kan unnlate å sette i verk vedtak etter annet ledd dersom forholdene skulle tilsi
det og politiet samtykker. Fylkesnemnda skal varsles om dette. Er vedtak etter annet ledd ikke satt i verk
innen seks uker, faller det bort.

       Kapittel 7 får anvendelse for vedtak etter denne bestemmelsen. Dersom det er grunn til å anta at en
person er under 18 år, kan det treffes vedtak overfor personen etter denne bestemmelsen inntil alderen er
fastsatt. 

Ny § 4-30 skal lyde:

§ 4-30. Oppfølging av vedtak om plassering i institusjon ved fare for utnyttelse til menneskehandel

       Barnet skal plasseres i en institusjon som faglig og materielt er i stand til å ivareta barnets behov for
beskyttelse og omsorg.

       Når barnet er plassert, har barnevernstjenesten omsorgen for barnet. På vegne av barnevernstjenesten
skal institusjonen utøve den daglige omsorgen.

       Barnevernstjenesten skal fortløpende følge opp plasseringen, og skal i samarbeid med politiet vurdere
om plasseringen fortsatt er nødvendig for å beskytte barnet eller om den kan opphøre. Politiet skal
informeres og gis anledning til å uttale seg før plassering opphører. Det samme gjelder ved flytting etter §
4-17. 



§ 5-9 nytt femte ledd skal lyde:

       Ved vedtak etter § 4-29 skal institusjonen iverksette de angitte beskyttelsestiltak for å hindre at barnet
får kontakt med personer som kan ønske å utnytte det til menneskehandel. Beskyttelsestiltakene som
følger av vedtaket kan begrense barnets adgang til å motta besøk, å kommunisere gjennom post, telefon
eller annet kommunikasjonsutstyr og å bevege seg fritt utenfor institusjonens område.
Beskyttelsestiltakene kan også fastsette begrensninger for hvem som kan få vite hvor barnet er.
Beskyttelsestiltakene kan ikke fastsette begrensninger som hindrer barnet i å ha kontakt med verge,
advokat, barnevernstjeneste, tilsynsmyndighet, helsepersonell som er beboerens behandler, prest, annen
sjelesørger eller lignende. Departementet kan gi utfyllende forskrifter til bestemmelsen. 

§ 6-3 annet ledd tredje punktum skal lyde:

       I sak som gjelder tiltak for barn med atferdsvansker eller tiltak for barn som kan være utsatt for
menneskehandel, skal barnet alltid regnes som part. 

§ 6-4 annet ledd første punktum skal lyde:

       Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til
kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det
foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. §§ 4-10, 4-11 og 4-12, når et barn har vist
vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. § 4-24, eller når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse
av et barn til menneskehandel, jf. § 4-29. 

§ 6-8 skal lyde:

§ 6-8. Bruk av tvang ved gjennomføring av undersøkelser og ved fullbyrding av vedtak

       Når det finnes påkrevet kan barnevernadministrasjonens leder kreve bistand av politiet til
gjennomføring av undersøkelser etter § 4-3 og til fullbyrdelse av vedtak etter §§ 4-6 annet ledd, 4-8, 4-9,
4-10, 4-11, 4-12, 4-17, 4-24, 4-25 annet ledd og 4-29. 

§ 7-5 nytt fjerde ledd skal lyde:

       Når saken gjelder forlengelse av fylkesnemndas vedtak om plassering etter § 4-29, skal nemndsleder
avgjøre saken alene. 

§ 7-22 første ledd første punktum skal lyde:

       Akuttvedtak etter §§ 4-6 annet ledd, 4-9 første ledd, 4-25 annet ledd og 4-29 fjerde ledd, skal
umiddelbart etter iverksettingen sendes til godkjenning i fylkesnemnda. 

§ 7-23 første ledd første punktum skal lyde:

       De private parter kan påklage et akuttvedtak etter § 4-6 annet og tredje ledd, § 4-9 første og annet
ledd, 4-25 annet ledd og 4-29 fjerde ledd. 



§ 8-4 første ledd første punktum skal lyde:

       Ansvaret for å reise sak etter § 4-8 jf. §§ 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-24 og 4-29, har barneverntjenesten i
den kommune der barnet oppholder seg.
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       Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan gi nærmere overgangsregler i forskrift.

Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer.


