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INVITASJON TIL HØRING - NOU 2011:20 - UNGDOM - MAKT OG
MEDVIRKNING

Utlendingsdirektoratet (UDI) viser til invitasjon til høring fra Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet om NOU 2011:20 Ungdom - makt og medvirkning, oversendt til oss
fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Generelt er vi positive til at unge asylsøkeres muligheter til å medvirke i asylsaken drøftes av
utvalget, og at det også rettes søkelys mot omsorgssituasjonen for enslige mindreårige
asylsøkere over 15 år.

Retten til å bli hørt
Utvalget drøfter de foreslåtte endringene i Prop.141 L (2010-2011), og mener dette er riktige og
viktige endringer.

Utlendingsdirektoratet er enig i utvalgets vurderinger. Vi har i flere sammenhenger presisert
viktigheten av at det innføres en uttrykkelig hjemmel for at det skal kunne gjennomføres samtaler
med barn uten foreldrenes samtykke eller tilstedeværelse, for å ivareta barnets selvstendige rett
til å bli hørt etter Barnekonvensjonens artikkel 12. Ved å innta en henvisning i utlendingsloven §
81 til bestemmelsene i forvaltningsloven § 17 og barnekonvensjonen art. 12, mener vi at dette
hensynet blir tilstrekkelig ivaretatt.

Vi er videre positive til at departementet vil utarbeide retningslinjer med tydelige føringer for
hvordan motstrid mellom barns- og deres foreldres asylforklaringer, skal håndteres.

Offentlig omsorg for enslige mindreårige asylsøkere
Utvalget finner det prinsipielt uheldig at enslige mindreårige i aldersgruppen 15-18 år ikke gis
tilbud om plassering i omsorgssentre. Utlendingsdirektoratet mener imidlertid at vi i
utgangspunktet bør ha ansvaret for bo- og omsorgstilbudet til denne gruppen. Samtidig er vi av
den oppfatning at det bør utredes nærmere om Utlendingsdirektoratets omsorgsansvar (for
gruppen mellom 15-18 år) bør lovfestes, slik for eksempel barnevernets omsorgsansvar er
regulert i barnevernloven § 5A-2. Dette har vi også gitt utrykk for i vårt høringssvar til NOU
2011:10 I velferdsstatens venterom, om mottakstilbudet for asylsøkere.

Utvalget skriver også at 15-årsgrensen innebærer at eldre ungdom bare får hjelp fra bamevernet
i den grad det foreligger særlige omstendigheter. UDI erfarer at noen enslige mindreårige
asylsøkere forsvinner fra asylmottak. Flere av disse barna blir pågrepet i organiserte kriminelle
miljøer knyttet til narkotika og vinningskriminalitet. Selv om barnevernlovens bestemmelser om
tiltak og tjenester gjelder for alle barn i Norge, opplever Utlendingsdirektoratet at disse barna ikke
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alltid får den oppfølgningen de har krav på og at sektoransvaret er uklart. Vi mener at disse
problemstillingene bør utredes med sikte på en bedre lovmessig regulering.

Utvalget mener at det er behov for forskning på hvordan unge enslige mindreårige asylsøkere blir
ivaretatt i omsorgssentre og asylmottak. Utlendingsdirektoratet slutter seg til denne vurderingen.
Vi har igangsatt et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal kartlegge og vurdere enslige
mindreåriges levekår i asylmottak. Institutt for sammfunnsforskning skal gjennomføre prosjektet
innen 1. november 2012. Funnene vil danne grunnlaget for videre utvikling av standarden for bo-
og omsorgstilbudet for enslige mindreårige asylsøkere.
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