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Her følger Fellesorganisasjonens kommentarer til foreliggende forslag til endringer i
lovverket. Vi ønsker særlig å kommentere punkt 5.1 Retten til familiegjenforening med
norske barn og punkt 6 Høring av barn.

Til punkt 5.1 Retten til familiegjenforening med norske barn
Fellesorganisasjonen er negativ til at muligheten for familiegjenforening med eget barn
påvirkes av om foreldrene skal bo sammen eller ikke. Barnets rett til kontakt med begge
foreldrene vil  være  tilstede uavhengig av boform. Ulike krav til underhold trer i kraft
avhengig av hvem som er referanseperson i familiegjenforeningssaker. Dersom det er en
voksen referanseperson, er det et krav til underhold. Dette gjelder blant annet om
forelder skal bo sammen med barnet og den andre forelder. Dette gjør det vanskeligere å
få familiegjenforening, og vil også medføre en forskjellsbehandling mellom barn med
rike foreldre og barn med fattige foreldre. Derfor er FO skeptisk til presiseringen som er
foreslått i høringen. FO mener at søker bør ha rett til oppholdstillatelse også når søker
skal bo sammen med både barnet og den andre forelderen.

Til punkt 6 Høring av barn
Fellesorganisasjonen støtter departementets forslag til endring av lovverket som sikrer
muligheten til å gjennomføre samtaler med barn uten foreldrenes tilstedeværelse og uten
samtykke fra foreldrene. Barnets rett til å bli hørt kan i noen tilfeller føre til at slike
samtaler kan være nødvendig.

Vi ønsker samtidig å presisere viktigheten av at samtale med barn ikke skal brukes for å
avklare eventuelle uoverensstemmelser med foreldrenes forklaring. Det må utarbeides
gode retningslinjer for håndtering av slike situasjoner før bestemmelsen tas i bruk.
Hensynet til barnets beste skal veie tungt.

Med vennlig hilsen

Randi Reese
Forbundsleder
Fellesorganisasjonen Cato Brunvand Ellingsen
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