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HØRING – GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV HAAGKONVENSJONEN 1996 

OM BESKYTTELSE AV BARN MV 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 30.9.2013 om gjennomføring i norsk rett av 

Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn mv.  

 

NOAS er positive til at Norge tiltrer Haagkonvensjonen 1996. Høringsnotatet er omfattende 

og vi vil kun fokusere på problemstillinger som er relevante for vårt arbeidsområde.  

 

6.1.4 Særlig om enslige mindreårige asylsøkere 

Under kapittel 6.1.4 Særlig om enslige mindreårige asylsøkere skriver departementet at 

samtlige beskyttelsestiltak etter barnevernloven kapittel 5A vil være omfattet av 

Haagkonvensjonen 1996. Kapittel 5A gjelder kun for enslige mindreårige asylsøkere under 15 

år. For enslige mindreårige over 15 år er det kun tiltak i henhold til barnevernlovens kapittel 4 

som omfattes av Haagkonvensjonen 1996. NOAS ber departementet avklare hvorvidt dette 

innebærer at enslige mindreårige asylsøkere over 15 år får et svakere rettsvern. Dersom det er 

tilfelle, må tilsvarende rettsvern for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år sikres gjennom 

andre bestemmelser. NOAS mener at enslige mindreårige asylsøkere over 15 år bør ha samme 

rettslige vern som barn under 15 år. 

 

15 Forslag til lov om gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 19. oktober 1996 

om beskyttelse av barn 

NOAS anbefaler at konvensjonens artikkel 37 tydeliggjøres i gjennomføringsloven i 

tilknytning til § 3 Overføring av personopplysninger og taushetsplikt. Haagkonvensjonens 

artikkel 37 lyder som følger: 

 

“An authority shall not request or transmit any information under this Chapter if to do 

so would, in its opinion, be likely to place the child's person or property in danger, or 

constitute a serious threat to the liberty or life of a member of the child's family.” 

 

Dette kan særlig gjøre seg gjeldende i situasjoner hvor barn har søkt om beskyttelse. 

 

 

Vi støtter for øvrig Norsk Barnevernlederorganisasjons forslag om at det må avklares hvorvidt 

det ligger i forslaget at det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse overfor barn uten avklart 
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1
 Dersom det vurderes til å være barnets beste, støtter 

vi omsorgsovertakelse selv om status er uavklart.  

 

Vi takker departementet for anledningen til å delta i høringen. Vi kan gjerne kontaktes om det 

skulle være spørsmål eller behov for utdypende kommentarer.  

 

 

Med vennlig hilsen 

for Norsk Organisasjon for Asylsøkere 

Ann-Magrit Austenå       Camilla Risan 

generalsekretær   rådgiver  
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