
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

M OTTATT

01 OKT 2009

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Innvandringsavdelingen
Postboks 8019 Dep.
0030 OSLO

DERES REF VÅR REF DATO

200903742-/JRS 09-01466-2.TSZ 22.09.09

IMDis kommentarer til høringsbrev om krav til fire års utdanning eller
arbeidserfaring i Norge for referansepersoner med oppholdstillatelse
på humanitært grunnlag i saker om familiegjenforening

Vi viser til høringsbrev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet datert 14.07.2009.

IMDi anser høringsbrevets forslag som en betydelig innskrenkning av personer med
opphold på humanitært grunnlag sin mulighet til familieliv. I motsetning til
departementets forslag om krav til fire års arbeid eller utdanning i Norge før
familieetablering, dreier det seg her om å begrense allerede etablerte familiers
adgang til å utøve sitt familieliv. Som IMDi også har uttalt i høringsuttalelse til ny
utlendingsforskrift datert 1.12.2008, kan separasjon fra familie og det at det tar lang
tid å oppnå familiegjenforening øker risikoen for psykiske problemer (se f.eks. Hauff
og Vaglum 1995, Lavik et al. 1996).

Familiers adskillelse vil i alle tilfeller vare i mer enn fire år, og i mange tilfeller ganske
mye lenger. Det vises til at de først er adskilt mens asylsøkeren er på reise, deretter
mens han/hun venter på å få behandlet sin søknad, og deretter vil det også ta noe tid
før vedkommende er i utdanning eller arbeid. Langvarig separasjon fra sin nærmeste
familie er ugunstig, og vil i særlig grad kunne gå ut over barns oppdragelse,
tilknytningsevne og utvikling. Videre vil familiegjenforeningen i Norge etter langvarig
adskillelse i seg selv kunne bli en belastning for familien, som kan lede til
samlivsbrudd, problemer for barna og ekstra kostnader for samfunnet (Brunvatne
2006). Direktoratet kan ikke se at forslagets konsekvenser for familiegjenforeningen
er utredet.

I ventetiden før familien kommer til Norge må man også forvente at personen i Norge
vil belastes under adskillelsen, som gjerne vil gi seg utslag i manglende motivasjon til
å lære norsk og delta i arbeidslivet, og slik bli dårligere integrert, det motsatte av hva
man søker å oppnå med forslaget.
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For å sikre forutberegnelighet for personer som søker asyl i Norge og deres familier,
foreslår IMDi at den nye begrensningen kun gis med virkning i saker hvor herboende
har søkt asyl etter at regelendringen har trådd i kraft.

Det er positivt at deltakelse i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven er
foreslått å regnes med i opptjeningsgrunnlaget for kravet om fire års arbeid eller
utdanning som vilkår for familiegjenforening. Vi viser her til våre kommentarer til
departementets høringsbrev av 11.05.2009 vedrørende krav til fire års arbeid eller
utdanning i Norge for at det skal kunne innvilges familieetablering.
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