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Høringssvar - Krav om fire års utdanning eller arbeidserfaring i Norge for
referansepersoner med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag i saker om
familiegjenforening

Barneombudet viser til høringsforslag med forslag om krav om fire års utdanning eller
arbeidserfaring i Norge for referansepersoner med oppholdstillatelse på humanitært grunlag i
saker om familiegjenforening.

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge
med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barns rettigheter.

Barneombudet har begrenset sine kommentarer til å gjelde punkt 5.4 om fireårskravet når
søker er barn. Departementet legger i høringen opp til at fireårskravet i utgangspunktet også
skal gjelde når søker er barn, men med unntak der barnet er født i Norge og det søkes innen
ett år.

Konklusjon: Barneombudet mener at departementet bør gi et generelt unntak fra
fireårskravet der søker er barn

Bakgrunnen for at det ikke innføres et generelt unntak der barn er søker er i følge
høringsforslaget at  "Både formålet om å redusere ankomsten av asylsøkere uten
beskyttelsesbehov og å stimulere referansepersonen til å ta arbeid og utdanning, er like
relevant når søker er barn som når søker er ektefelle/samboer."  Videre viser departementet
til at det i saker der barn blir værende alene i hjemlandet vil kunne gis familiegjenforening
etter unntaksbestemmelsen om "særlige grunner." Det legges imidlertid ikke opp til at det
alltid skal gis unntak i disse tilfellene.

Barneombudet vil understreke betydningen av at det legges til rette for at barn får være
sammen med sine foreldre, uavhengig av om barnet har andre omsorgspersoner i hjemlandet.
Departementet viser til at barnekonvensjonen artikkel 3 og 10 og EMK artikkel 8 ikke gir
barn en ubetinget rett til familiegjenforening.
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Barneombudet vil imidlertid understreke at barnekonvensjonen artikkel 3 og 10 gir klare
føringer på at det skal legges stor vekt på barnas behov for raskt å bli gjenforent med sine
foreldre. Ombudet mener høringsforslaget legger opp til at det i avveiningen mellom barnas
behov og innvandringsregulerende hensyn i for stor grad legges vekt på sistnevnte hensyn.

Det er i denne sammenheng verdt å merke seg at overfor barn i Norge er myndighetene svært
opptatt av at det er viktig at barn har god kontakt med begge sine foreldre. Barnets behov for
kontakt med begge foreldre har fått økt fokus de siste årene - og kommer bl.a. til syne i
barneloven. Barneombudet reagerer derfor kraftig på uttalelsen i høringsbrevet på side 9:

"Siden barnet ikke har samme behov or kontakt med sin ar som med sin mor den
ørste levetiden ville det kunne anses som mindre inngripende å la fireårskravet få

anvendelse når barnet er født her og referansepersonen er barnets far (moren føder for
eksempel i Norge mens hun har ulovlig opphold her)."  (Ombudets understrekning)

Barneombudet registrerer at departementet ikke legger opp til en forskjellsbehandling
mellom mor og far i regelverket, men mener likevel at sitatet ovenfor indikerer en manglende
barnefaglig forståelse av betydningen av nærhet mellom barnet og sine foreldre. Tilsvarende
mener Barneombudet at det faktum at departementet ikke legger opp til en generell
unntaksbestemmelse i kravet om fire års botid der barn er søker, ikke tar inn over seg hvor
viktig det er at barn får være sammen med sine foreldre, uavhengig av om det finnes andre
omsorgspersoner i hjemlandet.

Med vennlig hilsen

Reidar Hjermann Frøyd s Heyerd
barneombud rådgiver

2


