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Fellesorganisasjonen (FO) vil med dette komme med våre merknader til høring om ny
utlendingsforskrift, utsendt fra AID 16.02.09.

Først og fremst vil vi påpeke at FO var sterkt kritisk til innstramningene regjeringen
gjorde i asylpolitikken høsten 2008. Det er en svært liten andel av de menneskene som
er på flukt i verden som kommer til Norge. Derfor er det heller ikke nødvendig med en
flyktningepolitikk som tar utgangspunkt i å begrense tilstrømningen til Norge. Det er
deriMot helt nødvendig med en human, solidarisk og rettssikker flyktning- og
asylpolitikk. Dette er særlig nødvendig når barn er involvert.

Med denne bakgrunn er FO glad for at det synes som om regjeringen ikke bruker
forslaget til utlendingsforskrift til ytterligere innstramninger i sin politikk overfor
mennesker i nød. Vi vil i det videre kommentere noen særlige forhold knyttet til
utlendingsforskriftens behandling av barn.

Ivaretagelse av barn i situasjoner hvor foreldres opphold i riket er uavklart, krever et
særskilt barnefokus. En beslutning som skal tas på vegne av voksne må nødvendigvis
påvirke barns situasjon. Vi er fornøyd med at sentrale vurderingstema er trukket frem i
de ulike bestemmelsene, hvor "barnets beste" skal være styrende for beslutninger som
påvirker barns livssituasjon.

Vurderinger som skal føre frem til avgjørende beslutninger for barns livssituasjon
krever bamevernfaglig kompetanse etter vårt syn. Dersom forskriftene skal fungere i
praksis, er det derfor avgjørende at det sikres barnevemfaglig kompetanse i de fora som
skal gjøre vurderingene. Vi er derfor opptatt av hvordan en kan sikre dette i det videre
arbeidet med forskriften. Vi foreslår at det vurderes om krav til barnevernfaglig
kompetanse hos de som foretar vurderinger og beslutninger må inn i forskriften.
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