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Høringssvar på «Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av 
mindreårige og forslag til mulige regelendringer».  

 
Det vises til høringen «Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og 
forslag til mulige regelendringer» fra Justis- og beredskapsdepartementet. Vi takker for 
muligheten til å svare på denne. 
Tunsberg bispedømmeråd er generelt glade for at Departementet nå utreder ulike 
alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige i forbindelse med tvangsretur.  Det å finne 
frem til best mulige alternative, skånsomme måter å gjennomføre tvangsretur på, særlig når 
mindreårige er med i bildet, er svært positivt. 
 
Tunsberg bispedømmeråd har gjennomgått alle forslagene til alternative tiltak og 
endringsforslagene til utlendingsloven. Vi vil i det følgende trekke frem det vi mener er de 
viktigste sidene vi ønsker å kommentere.  
 
Godt informasjonsarbeid 
Mange asylsøkere forstår ikke hvorfor de har fått avslag, og har et stort behov for 
informasjon og veiledning. Det understrekes i utredningen at det er viktig med godt 
informasjonsarbeid før vedtak i asylsaker.  Dette tror vi er et svært viktig punkt. I omtalen av 
den praktiske gjennomføringen av pågripelse og tvangsretur gjennomgås en barnefaglig 
veileder utarbeidet av PU. Vi har ikke lest hele denne, kun gjennomgangen i selve 
utredningen. Det presenteres her mange viktige, barnefaglige momenter som vi mener er 
viktige. Vi savner dog en refleksjon over utfordringene i tverrkulturell kommunikasjon både til 
foreldre og barn som ofte kommer fra andre kulturer enn vår. 
 
Meldeplikt med biometrisk stemmegjenkjenning  
Å få avslag på sin asylsøknad kan være en opprivende opplevelse og realitetsorientering 
som skaper traumer.  
Meldeplikt som innebærer å møte opp til politiet til bestemte tider kan derfor oppleves av 
noen som svært opprivende i denne fasen, avhengig av kulturbakgrunn og 
opprinnelsesland.  Det å  -  noen tilfeller – kunne åpne for meldeplikt med elektronisk kontroll 
ved stemmegjenkjenning over telefon som alternativ, vil etter vår mening være et godt 
alternativ.  Men denne bør også, dersom  venteperioden før avreise blir lang ikke erstatte 
menneskelig kontakt. Det er også viktig med god dialog og informasjon. En robotisert 
stemmegjenkjenning kan oppleves svært fremmedgjørende og traumeforsterkende.    Vi 
mener allikevel at dette bør være et alternativ som en kan åpne for i visse tilfeller og utfra en 
helthetsvurdering. 
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Fotlenke. 
I noen tilfeller vil fotlenke kunne være et bedre alternativ til internering. Barna vil slippe å 
forholde seg til enda et nytt sted.  Det er bedre mulighet for dem til å fortsatt å være i 
barnehage og skole som de er blitt kjent med. 
For noen vil nok fotlenke oppleves som stigmatiserende og diskriminerende.  Her igjen er 
det viktig med god tverrkulturell kommunikasjon og helhetsvurdering. Men vi mener at det 
bør åpnes for at det kan innføres som et av flere mulige alternative til internering.  
 
Endringsforslaget til § 105, første ledd og nytt ledd 
Vi støtter den foreslåtte endringen, både i paragrafens første ledd ( påleggelse av 
meldeplikt) og i det foreslåtte nye leddet (om meldeplikt). 
Endringsforslaget til § 106, annet ledd 
Vi støtter den foreslåtte endringen. 
 
 
Med vennlig hilsen  
For Tunsberg bispedømmeråd,  
 
 
Knut Edvard Larsen  
rådgiver menighet og misjon  
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