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Høring - Forslag til endring av utlendingsloven og utlendingsforskriften

Det vises til høringsbrev datert 8.7.2011 med forslag til endring i utlendingsloven og
utlendingsforskriften - Avslag på søknad om familieinnvandring fra særkullsbarn ved fare for
seksuelle overgrep, og adgang til familieinnvandring for barn av antatte ofre for
menneskehandel.

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge
med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Ombudet skal av eget
tiltak, eller som høringsinstans, ivareta barn sine interesser i samband med planlegging og
utredning på alle felter, foreslå tiltak som kan styrke barns rettsikkerhet, med mer. Ombudets
mandat er begrenset til barn under 18 år.

Barneombudet støtter departementets endringsforlag.

Når det gjelder avslag på søknad om familieinnvandring fra  særkullsbarn, vil vi anbefale
departementet å vurdere liknende bestemmelser når referansepersonen er dømt for grov vold
eller annen alvorlig mishandling av nære familiemedlemmer. Ombudet mener at det er grunn
til å tro at problemene man har møtt med beviskravet når det gjelder seksuelle overgrep, vil
kunne være det samme ved andre alvorlige overgrep i nær familie. Vi vil i denne
sammenheng vise til barnekonvensjonens artikkel 19.

Vi takker for muligheten til å få uttale oss om lovendingene, og stiller oss til disposisjon for
ytterligere drøftelser omkring problemstillingen, hvis det er ønskelig.
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