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Departementet viser retten til å bli hørt i barnekonvensjonen artikkel 12, Grunnloven § 104 og

bestemmelser  i  utlendingsloven og -forskriften om barns rett til å bli hørt i saker som angår dem.

Videre er praksis slik at høring av barn i utgangspunktet skjer i Utlendingsdirektoratet (UDl), og

barn møter bare unntaksvis i nemndmøter eller i forberedende samtale med nemndleder.

Departementet viser til internfluktdommen (Rt.2015 s. 1388) der Høyesteretts flertall legger til

grunn at foreldrene og foreldrenes advokat kan representere barnet i nemndmøtet når det ikke

er interessemotsetninger mellom barn og foreldre. l dommen er det imidlertid et betydelig

mindretall på seks olommere som samler seg om en helt annen terskel for barns rett til å bli hørt

og selv velge hvordan høringen skal skje (Rt.2015 s. 1388 avsnitt 287—299). Mindretallet viser til

FNs barnekomite's generelle kommentar nummer 12 og legger til grunn at dersom et barn selv gir

uttrykk for å ville uttale seg, skal det svært mye til for å gripe inn i derme retten. Videre peker

mindretallet klart på at retten til å bli hørt må forstås uavhengig av om nemndleder eller en

annen beslutningstaker på forhånd vurderer det slik at barnets uttalelser vil ha lite å si for utfallet

av saken. Barneombudet mener mindretallets forståelse av artikkel 12 er den riktige, og at

departementet må legge opp til en helt annen praksis enn i dag når det gjelder høring av barn i

UNE.

Dette betyr ikke at barn nødvendigvis skal høres i et formelt nemndmøte, men at barnet for

eksempel skal få anledning til å uttale seg til nemndleder i er forberedende møte. Det er positivt

at departementet i høringsnotatet foreslår en slik ordning i enkelte saker og at barnet da får fritt

rettsråd, men Barneombudet mener at ordningen bør gjelde generelt, og uavhengig av om

nemndleder mener at barnets uttalelser vil ha betydning for utfallet av saken eller om det er

interessekonflikt mellom barnet og foreldrene.
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