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Justis- og beredskapsdepartementet  

Innvandringsavdelingen  

Postboks 8005 Dep.  

0030 Oslo  

 

 

Deres ref.:14/1667TFN.   Vår ref: 2014/isj/lm    Dato: 5. september  2014 

 

Høringsuttalelse: Endringer i utlendingsforskriften,  

varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn   

 

Vi viser til Justis- og politidepartementets høringsbrev av 06.06.2014 og takker for anledningen 

til å gi vår uttalelse.  

 

For Norsk Folkehjelp er det å ta imot mennesker på flukt en viktig del av vårt humanitære arbeid 

i Norge. Vi har også et sterkt fokus på barn enten de kommer alene eller sammen med sine 

foreldre. 

 

Nedenfor følger våre betraktninger og kommentarer til noen av punktene i høringen 

 

Innledende betraktninger: 

Det er positivt at Departementet vil vedta en egen forskriftsbestemmelse som regulerer hvilke 

momenter som skal vektlegges når man vurderer hva som er til barnets beste i enkeltsaker. 

Vi etterspør imidlertid mer tydeliggjøring av hva som menes med barnefaglig forsvarlig. 

Vi er også sterkt bekymret for fokuseringen på foreldrenes medvirkning til identitetsavklaring og 

retur.   

 

Kommentarer: 

5.1.2 Krav om barnefaglig forsvarlig vedtak 

Norsk Folkehjelp synes innholdet i hva som er barnefaglig forsvarlig er lite konkret. I en så 

viktig forskrift som skal ivareta barnets rettigheter, skal det ikke være rom for store 

tolkningsmuligheter. Når forslaget samtidig fokuserer så sterkt på foreldrenes medvirkning til 

identitet og retur, fremstår kriteriene for «barnefaglig forsvarlig» som svært skjønnsmessig.  

 

Er det eksempelvis barnefaglig forsvarlig (helhetlig vurdering av barnets situasjon)og til barnets 

beste at barn returneres med begrunnelse i at foreldrene ikke har fremskaffet identitetspapirer og 

samarbeidet om retur. 
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5.1.3 Medvirkning til identitetsavklaring og retur.  

Norsk Folkehjelp er bekymret for at det innføres en hovedregel om at foreldre må ha medvirket 

til identitetsavklaring og retur. Dette mener vi vil medføre en innstramming av dagens praksis. 

På denne måten blir fokuset overført fra barnet til foreldrene. Etter vår oppfatning er dette ikke 

til barnets beste. Barn må behandles som enkeltstående individer, og må ikke lastes «for 

foreldrenes synder».  

  

Norsk Folkehjelp har full forståelse for at et samfunn må kunne identifisere sine borgere. Som 

asylsøkere har man som regel ikke ID papirer fra hjemlandet eller tør å bekrefte sin egen identitet 

fra starten av prosessen. Det er mange grunner til dette, noe også Departementet har kjennskap 

til. Derfor mener vi at sannsynlig gjøring av identitet, uavhengig av når i prosessen dette skjer 

bør være hovedregelen.  

 

Norsk Folkehjelp anbefaler:  

 Mer konkretisering av hva som menes med «barnefaglig forsvarlig». 

 Tydeligere avklaring av hvilke betydning momenter innen «barnets beste» har i forhold 

til innvandringspolitiske hensyn. 

 At hovedregelen når det gjelder identitetsavklaring sannsynlig gjøring av identitet, 

uavhengig av når i prosessen dette skjer bør være hovedregelen.  

 

For nærmere informasjon og utdyping av kommentarene, ta gjerne kontakt med Inger Sylvia 

Johannesson, telefon 98 22 95 37 – eller e-post: isj@npaid.org 

Med vennlig hilsen 

NORSK FOLKEHJELP 

 

Bushra Ghazanfar 

Enhetsleder 
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