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HØRINGSSVAR FRA UTLENDINGSDIREKTORATET - NOU 2009:22 -
DET DU GJØR, GJØR DET HELT - INNSTILLING FRA UTVALG FOR
BEDRE SAMORDNING AV TJENESTER FOR UTSATTE BARN OG
UNGE

Utlendingsdirektoratet viser til Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementes høring
på NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Innstilling fra utvalg for bedre samordning av
tjenester for utsatte barn og unge, med høringsfrist 1. september 2010.

UDI er positive til at utvalget foreslår koordinert hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig.
Vi kan imidlertid ikke se at problemstillingen med uavklart oppholdsstatus og hvordan
tiltakene forholder seg til denne gruppen er berørt i utvalgets vurdering. Asylsøkende
barn (medfølgende og enslige) og barn i andre utlendingssaker kan ofte være en spesielt
sårbar og utsatt gruppe som i mange tilfeller vil ha særskilt behov for oppfølgning, for
eksempel på grunn av psykiske problemer eller adferdsproblemer. Barnevernloven
gjelder for barn så lenge barnet faktisk oppholder seg i Norge, jfr. barnevernsloven § 1-2,
både før eventuelt oppholdstillatelse innvilges, og etter et eventuelt endelig avslag på
oppholdstillatelse er gitt. UDI savner noen vurderinger av hvordan barnevernet skal
forholde seg til barn og unge som oppholder seg i Norge i påvente av en avgjørelse i
utlendingssaken, eller som venter på utreise ved et endelig negativt vedtak.

Barnevernsmyndighetene får melding om alle enslige mindreårige asylsøkere som
kommer til landet. Denne meldingen anses ikke som bekymringsmelding etter
barnevernloven § 4-2, og fører derfor ikke til noen nærmere undersøkelse etter reglene i
barnevernloven. Det foregår i dag et utstrakt samarbeid mellom asylmottak med
avdelinger for enslige mindreårige og det lokale barnevernet, men det har vært store
variasjoner i barnevernets fortolkning av sitt ansvar overfor enslige mindreårige i mottak,
og i hvordan de har fulgt opp bekymringsmeldinger knyttet til enslige mindreårige i
mottak. UDI erfarer at det er behov for å styrke og tydeliggjøres barnevernets innsats i
arbeidet med de enslige mindreårige.

UDI er videre positive til at utvalget drøfter og tar opp problemstillinger knyttet til
språklige og kulturelle barrierer som hinder for tilgang til tjenester. Dette er særlig aktuelt
for barn i minoritetsfamilier, og det er viktig at systemet gir rettigheter og hjelp uavhengig
av foreldrenes evne til å beskrive barnets behov.
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UDI er også positive til at utvalget forslår en samordning av en lovgivning som i dag er
fragmentert. Dette vil spesielt hjelpe foreldre til barn i minoritetsfamilier til å orientere seg
i regelverket om rettigheter og klageordninger.

UDI har for øvrig ingen merknader til utvalgets vurderinger.
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