
Regjeringen v/justis- og beredskapsdepartementet 

 

Høringssvar:   

Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften 

Deres ref.: 19/6227 

 

Ås SV støtter Vågan kommunes innspill til endringer i lov og forskrift: 

For å sike at barna blir hørt og at barnas situasjon blir undersøkt ved brudd på utlendingsloven 

der barn er involvert, bør forskriften i tillegg ha formuleringer om følgende:  

1. Barn må ses som egne rettssubjekter og gis rettshjelp.  

● Hvert barn som berøres i utvisningssaker bør gis nødvendig rettshjelp. 

 

2. Utvisningssaker som berører barn må opplyses godt nok:  

● UDI og UNE må i hver enkelt sak innhente tilstrekkelige opplysninger om barnets 

situasjon og hvilke konsekvenser utvisningen vil ha for barnet.  

● Politiet/UDI må sikre at forhåndsvarselet om utvisning inneholder tilstrekkelig 

informasjon om hva slags opplysninger om barnets situasjon som er relevant for 

vurderingen. Politiet og UDI bør sikre likt innhold i forhåndsvarselet, uavhengig av 

hvilken instans som forhåndsvarsler.  

● UDI og UNE skal, i utvisningssaker som berører barn, gis anledning til å innhente 

ekstern, sakkyndig vurdering – tilsvarende som i saker etter barnevernloven og 

barneloven. 

● UDI og UNE må sikre barn som berøres av utvisningssaker retten til å bli hørt. Det 

må tydeliggjøres i vedtak hvorvidt barnet har blitt hørt, hvem som har hørt barnet, 

og hvilke opplysninger som fremkom i høringen.  

● Tilsvarende som i bestemmelsene for lengeværende barn og enslige mindreårige, 

bør det i utlendingsforskriften § 14.1 spesifiseres hvilke momenter UDI og UNE skal 

utrede og vektlegge i vurderingen.  

● § 14.1 bør gjelde i alle saker som omfatter brudd på utlendingsloven der utlendingen 

har barn bosatt i Norge.  

 

3. Familiesplittelse må ikke bli lengre enn vedtatt. 

● UDI og UNE bør i utvisningssaker som berører barn alltid utrede og vurdere den 

reelle muligheten barnet har til å bli gjenforent med mor eller far etter 

innreiseforbudet opphører, og vektlegge dette i vurderingen av hensynet til barnets 

beste. 

● Regjeringen bør sørge for rask saksbehandling av søknader om opphevelse av 

innreiseforbudet.  



● I saker der den utviste har barn i Norge, bør det gjøres unntak fra hovedregelen om 

at det må ha gått to år fra innreiseforbudet begynte å løpe før det kan oppheves.  

 

4. Barn født etter UDIs vedtak må inkluderes 

• UDI/UNE må alltid vurdere hensynet til barnets beste i saker der barn er født etter et 

utvisningsvedtak – før det kreves at den utviste reiser til hjemlandet og søker om 

oppheving av innreiseforbudet der. 

• Når barn er født eller får oppholdstillatelse i etterkant av et utvisningsvedtak, bør 

utvisningssaken behandles på nytt i to instanser (av både UDI og UNE).  

• Regjeringen må sikre rettshjelp til barn som berøres av utvisning av foreldre/foresatte 

også når barnet er født etter vedtak fattet av UDI og UNE. 
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