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Høringssvar – endringer i utlendingsforskriften. 
Varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn. 

 
Nord-Hålogaland biskop synes det er positivt at regjeringen ønsker å etablere et klarere 

regelverk for barn som har lang tilknytning til Norge, men som ikke har fått opphold. Biskopen 

bifaller at det innføres en varig ordning som i større grad vektlegger hensynet til hva som er 

barnefaglig forsvarlig. 

 

Nord-Hålogaland biskop har følgende innspill til høringen: 

 

 Departementet ønsker å innføre krav om at vedtak skal være barnefaglig forsvarlig.  

For å imøtekomme dette kravet vil det være avgjørende at det er god barnefaglig 

kompetanse i utlendingsforvaltningen.  

Nord-Hålogaland biskop foreslår at Barnevernet, som er den instansen i Norge som 

håndterer saker for utsatte og sårbare barn, rutinemessig må uttale seg om hva som er 

barnefaglig forsvarlig også for barna som er berørt i disse sakene. Nord-Hålogaland 

biskop mener en slik ordning bør innføres som en plikt i sakene som gjelder 

lengeværende barn. 

 

 Nord-Håloagland biskop ber om at hensynet til barnets beste skal være et 

grunnleggende og styrende hensyn i saker som berører barn. Dette hensynet veies ofte 

opp mot innvandringsregulerende hensyn som blir overstyrende. Det innebærer en 

krenkelse av barnekonvensjonen å legge avgjørende vekt på innvadringsregulerende 

hensyn dersom dette ikke er forsvarlig ut fra hensynet til barnets beste.  Det vil derfor 

være svært avgjørende at det sikres god barnefaglig kompetanse i 

utlendingsforvaltningen, og at det reguleres gjennom lovverket at man skal innhente 

slik kompetanse. 

 

 Departementet foreslår å innføre en hovedregel om at barnets foreldre må ha medvirket 

til å avklare identiet og bidratt til å muliggjøre retur, for at det skal gis opphold på grunn 

av barns tilknytning til riket. 

Biskopen mener at et slikt krav ikke er forenlig med politikernes uttalte intensjon om å 

legge større vekt på hensyet til barnets beste og det barnefaglig forsvarlige. Å nekte 

familier oppholdstillatelse på grunn av foreldrenes eventuelle brudd på utlendingsloven 

rammer barna særlig hardt. Barnets seslvstendige rettigheter må og skal være det 

sentrale, og barna må i mindre grad identifiseres med foreldrenes handlinger. I saker der 

barn har krav på rettsvern skal barnets beste være det styrende. Uavhengig om 

foreldrene har samarbeidet godt med offentlige instanser. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

Per Oskar Kjølaas  

biskop Heidi Norbye  

 rådgiver diakoni  

  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Mottakere:    

Justis- og beredskapsdepartementet Pb. 8005 dep 0030 OSLO 
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