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Borg bispedømmeråd ønsker å uttale seg til punkt 6 i høringen.
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Høringssvar fra Borg bispedømmeråd om endring i lova av 15.05.2008
nr. 35 om utlendingsloven og enkelte andre lover  -  frist 02.03.2009

Utlendingslov av 24. juni 1988 ble erstattet av ny utlendingslov av 15. mai 2008 nr. 35.
Endringsforslagene til høring er justeringer og opprydning i forhold til annet lovverk
som følger av ny lov. Endringsforslagene berører i høy grad forvaltningsmessige
endringer - hvilket nivå eller organ som bør være autorisert for saksbehandling og
vedtak, henvisning til andre paragrafer i loven, og noen andre lovpresiseringer. Det er i
hovedsak få substansielle endringer.

Høring av barn
Høring av barn uten foreldrenes tillatelse eller tilstedeværelse — Endringen av § 55 a,
innebærer punktet om foreldres rett til å reservere seg mot forhør av barnet eller krav på
å være til stede, tas ut. I stedet gis myndighetene i § 81 rett til å høre barnet når barnet
ønsker det, og det er nødvendig for å ivareta barnets rett. Begrunnelsen er at barnet i
følge FNs Barnekonvensjon har  ..rett til fritt å gi uttrykk for...,  og det kan oppstå en
interessekonflikt mellom barn og foreldre. Det presiseres at barnets forklaring ikke
alene skal brukes mot foreldrene som grunnlag for avslag av familiens asylsøknad. Det
oppnevnes evt. setteverge for barnet.

Borg bispedømmeråd er positive til foreslåtte endringer og mener det er viktig at barn
får mulighet til å gi uttrykk for sitt syn og sine opplevelser om det ønsker.

Borg bispedømmeråd vil, som det også understrekes i høringsdokumentet, holde fast på
at opplysningene som fremkommer i en samtale med et barn, ikke må brukes mot barnet
og dets foreldre uten at det foreligge andre opplysninger som legges til grunn for avslag
av en families asylsøknad.

Det er også vesentlig å minne om at jo mindre barnet er, jo større er faren for å komme i
konflikt med foreldreretten. Settevergens funksjon bør ivareta barnets vel, men også
inkludere en plikt til å vurdere foreldreretten.
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