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Høringsinnspill til I velferdsslatens venterom (NOU 2011:10)

PRESS — Redd Barna Ungdom takker Justis- og beredskapsdepartementet for denne
muligheten til å komme med innspill til I velferdsstatens venterom, NOU 2011:10. Nedenfor
er noen kommentarer PRESS har til utvalgets anbefalinger i kapitlene om barn og om bo- og
omsorgstilbudet for enslige mindreårige over 15 år.

Retten til barnehageplass og videregående utdanning
PRESS stiller seg bak utvalgets anbefalinger om å rettighetsfeste tilgang til barnehageplass og
videregående utdanning for asylsøkende barn. PRESS er også enig i at rettighetsfesting av
barnehageplass bare i praksis skjer når foreldrebetalingen dekkes, da mange asylsøkende
foreldre ellers ikke ville ha råd til barnehageplass. Barnehage og skole bidrar til integrering og
er et positivt tiltak av den grunn. Barna vil imidlertid ha nytte av de sosiale, språklige og
utviklingsmessige fordelene ved å gå i barnehage og av utdanningen og undervisningen de får
i videregående skole uavhengig av om deres fremtid blir der eller her. Å rettighetsfeste tilgang
til barnehageplass og videregående utdanning er dermed i overenstemmelse med artikkel 3 i
FNs bamekonvensjon (om barnets beste). Å inkludere asylsøkende barn i disse rettighetene er
også i overenstemmelse med barnekonvensjonens artikkel 2 om ikke-diskriminering og
artikkel 28 som gir barn rett til utdanning.

Enslige mindreårige asylsøkeres bo- og omsorgssituasjon
Når det gjelder enslige mindreårige asylsøkeres bo- og omsorgssituasjon er PRESS enig med
utvalget i at bemanningstettheten og den barnefaglige kompetansen må styrkes for de enslige
mindreårige over 15 år. PRESS mener imidlertid at dette best kan ivaretas ved å la
barnevernet bli ansvarlig for omsorgen for også denne gruppen. PRESS i er enig med utvalget
i at denne gruppen vil ha andre behov enn de yngre barna, men mener likevel at de også bør
ha omsorgen sin fra barnevernet. Dette er delvis fordi PRESS mener det er uheldig at
Utlendingsmyndighetene er både omsorgsgiver og behandlingsinstans, og fordi PRESS mener
dagens praksis diskriminerer denne gruppen barn, både i forhold til norske barn på samme
alder og asylsøkende barn under 15 år, da barnevernet i dag gir omsorg til disse gruppene om
de står uten omsorgspersoner. En omsorgsoverføring til barnevernet vil også være
overensstemmelse med bamekonvensjonens aller første artikkel om at alle barn er barn frem
til fylte 18 år. En omsorgsdeling mellom Utlendingsmyndighetene og Barnevemet er et
eksempel på en statlig diskriminering av barn på grunnlag av alder og ikke en praksis et
velferdssamfunn som Norge kan være bekjent med. At barnevernet tar over ansvaret for
omsorgen for denne gruppen betyr ikke nødvendigvis at tilbudet vil  være  det samme for
denne gruppen som for de under 15 år, men det ville bety en økning i bemanningstetthet,
oppfølging og barnefaglig kompetanse som disse bama ville ha nytte av.



Konkluderende bemerkning er
PRESS stiller seg altså bak utvalgets anbefalinger om rettighetsfesting av barnehage og
videregående skole. PRESS er enig i utvalgets generelle ønske om at bemanningstettheten
styrkes for enslige mindreårige over 15 år, men anbefaler at dette gjøres ved å overføre
ansvaret for omsorgen av dem til barnevernet.

Vi takker for oppmerksomheten og bidrar gjerne med ytterligere informasjon og
kommentarer.

Med vennlig hilsen
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