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HØRINGSSVAR - HØRING – FORSLAG TIL NY LOV OM OMSORGSSENTRE 

FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE (OMSORGSSENTERLOVEN) 

 

Politidirektoratet viser til Barne- og likestillingsdepartementets høring av forslag til ny lov om 

omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (omsorgssenterloven). 

 

Vi har forelagt høringen for underliggende instanser, og mottatt innspill fra Østfinnmark 

politidistrikt v/ politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Øst politidistrikt og Politiets 

utlendingsenhet (PU). Innspillene er innarbeidet i Politidirektoratets uttalelse. For øvrig legger 

vi ved merknader fra Østfinnmark politidistrikt, som vi slutter oss til, jf. punkt 4 under. 

 

Høringen er også forelagt Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) som er 

administrativt underlagt POD.   

 

Politidirektoratets vurdering 

 

Politidirektoratet ser at det kan være behov for at det utarbeides en egen lov om 

omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. Det er viktig at det nye regelverket legger 

til rette for forsvarlig omsorg overfor gruppen som omfattes. 

 

Politidirektoratet har følgende merknader til høringen: 

 

1. Kartlegging og oppfølging – lovforslaget § 8  

Etter gjeldende rett følger regler om kartlegging og oppfølging av barnet av barnevernloven §§ 

5A-3 til 5A-6. Det er her gitt regler om kartlegging og oppfølging ved ankomst til 

omsorgssenteret før oppfølgingsvedtak treffes (§ 5A-3), utredning og utarbeidelse av 
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oppfølgingsvedtak som skal ligge til grunn for oppfølgingen av barnet mens det oppholder seg 

på senteret (§ 5A-4), ansvaret for barnet og eventuell endring av oppfølgingsvedtak mens 

barnet oppholder seg på senteret (§ 5A-5) og kartlegging av barnets situasjon og behov som 

grunnlag for etterfølgende bosetting i en kommune (§ 5A-6). Det fremgår av høringsnotatet 

punkt 6.8.2 at departementet ønsker å videreføre regler om at barns situasjon og behov skal 

kartlegges. Departementet ser imidlertid behov for å forenkle dagens bestemmelser. 

 

Departementet foreslår i ny omsorgssenterlov § 8 en bestemmelse om omsorgssenterets plikt 

til å kartlegge barnet. Etter den foreslåtte ordlyden skal omsorgssenteret kartlegge barnets 

situasjon og behov. Kartleggingen skal danne grunnlag både for oppfølging i omsorgssenteret 

eller et familiebasert botilbud og etterfølgende bosetting. Forslaget inneholder også en 

bestemmelse om at informasjon om barnet kan oversendes bosettingsmyndighetene. Den 

foreslåtte lovteksten angir ikke hvilke krav som stilles til innhold og form på kartleggingen. 

Under departementets vurderinger i punkt 6.8.3 fremgår det at man ønsker en mer fleksibel 

ordning, der omsorgssenteret avgjør hva som skal stå i kartleggingen. 

 

Formålet med kartleggingen 

Vi bemerker at formålet med kartleggingen av barnet er ulikt beskrevet i høringsnotatet. Etter 

vårt syn bør derfor formålet tydeliggjøres, og beskrives konsekvent i forarbeidene. Dette vil 

sikre lik praksis i tråd med lovgivers intensjoner. Det bør fremgå klart at formålet med 

kartleggingen både er forsvarlig oppfølging i det daglige, og å identifisere barns sårbarhet og 

akutte oppfølgingsbehov, herunder å ivareta sikkerhet og trygghet. Eksempler på 

sårbarhetspunkter kan være risiko for utnyttelse til menneskehandel, vold i nære relasjoner, 

tvangsekteskap eller barneekteskap.  

 

Vi mener at formålet med kartlegging av barnet blant annet er godt beskrevet i høringsnotatet 

punkt 5.1 side 11 femte avsnitt, der departementet skriver at "[k]artlegging i en tidlig fase 

inngår som et viktig ledd i det forebyggende arbeid slik at barn som har særskilte behov 

identifiseres og kan følges opp". Formålet kommer også tydelig frem under beskrivelsen av 

gjeldende rett i punkt 6.8.1. Her fremgår det at "[…] det må undersøkes om barnet har særlige 

behov som krever umiddelbare tiltak […]". Under departementets vurderinger og forslag til ny 

bestemmelse om kartlegging i punkt 6.8.3 kommer etter vår vurdering ikke behovet for 

identifikasjon av sårbarhet og akutte oppfølgingsbehov, herunder for å ivareta sikkerhet og 

trygghet, tydelig nok frem.  

 

Det kan vurderes om formålet med kartleggingen, enten i lovteksten eller i forarbeidene, bør 

knyttes opp mot omsorgssenterets plikt til å sikre forsvarlig omsorg og bidra til oppfølging, jf. 

lovforslaget § 6 annet ledd om omsorgen for barnet. Vi viser til departementets vurderinger av 

ansvaret for omsorgen for barnet i høringsnotatet punkt 6.5.3 side 21 tredje avsnitt hvor det 

fremgår: "[d]epartementet foreslår å presisere i bestemmelsen at omsorgssenteret og det 

familiebaserte botilbudet skal gi barn forsvarlig omsorg. Dette innebærer blant annet at barn 

skal få sikkerhet, trygghet og oppfølging i det daglige." 

 

Politidirektoratet nevner også at det kan være grunn til å kartlegge/vurdere barnets 

oppfølgingsbehov periodisk, ikke kun innledningsvis. Vurderingen av barnets beste bør foretas 

av fagfolk som har kompetanse på barns utvikling. 
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Varslingsplikt i forbindelse med kartlegging 

Det fremstår noe uklart for Politidirektoratet hvilke deler av gjeldende bestemmelser om 

kartlegging og oppfølging som foreslås videreført. Vi oppfatter herunder departementets 

vurderinger av dette i høringsnotatet punkt 6.8.3 som noe utydelige.  

 

Vi forstår det slik at dagens varslingsplikt etter barnevernloven §§ 5A-3 annet ledd og 5A-5 

annet ledd ikke videreføres gjennom lovforslaget § 8. Departementet foreslår riktignok i § 8 

siste setning at "[i]nformasjon om barnet kan oversendes bosettingsmyndigheten". Gjeldende 

varslingsplikt etter barnevernloven §§ 5A-3 annet ledd og 5A-5 annet ledd omhandler 

imidlertid en plikt til å varsle dersom barnets behov ikke kan ivaretas på omsorgssenteret, 

eller barnet ønsker opphold utenfor omsorgssenteret. Vi antar at § 8 ikke er ment å videreføre 

denne varslingsplikten. Vi forstår derimot høringsnotatet dit hen at bestemmelsen er ment å 

videreføre § 5A-6 annet ledd annet punktum om oversendelse av informasjon som grunnlag 

for etterfølgende bosetting. 

 

Vi kan ikke se at høringsnotatet punkt 6.8 om kartlegging og oppfølging problematiserer eller 

drøfter hvorvidt varslingsplikten etter barnevernloven §§ 5A-3 annet ledd og 5A-5 annet ledd 

bør videreføres, til tross for at bestemmelsene er nevnt under gjeldende rett. Vi anbefaler at 

en slik drøftelse medtas i forarbeidene til loven. 

 

I alle tilfeller mener vi at det bør presiseres i lovtekst eller forarbeider hvilken informasjon som 

kan sendes til bosettingsmyndighetene. Det kan antas at ikke alt som inngår i en kartlegging 

vil være relevant for disse. Dette gjelder særlig fordi kartleggingen er ment å være fleksibel, 

og det er opp til omsorgssentrene hva som vil inngå i denne, jf. høringsnotatet punkt 6.8.3. Vi 

antar at departementet mener at opplysninger fra kartleggingen som er relevante for 

forberedelse av bosetting kan gis til de nevnte aktørene. 

 

Opplysningsrett, opplysningsplikt og varslingsplikt 

Varslingsplikten etter barnevernloven §§ 5A-3 annet ledd og 5A-5 annet ledd er også omtalt i 

vurderingene av taushetsplikt, herunder i punkt 6.15.1, Særlig om opplysningsrett og 

opplysningsplikt til barnevernet. Avsnittet viser videre til barnevernloven § 6-4 annet ledd. 

Selv om det ikke fremgår direkte av ordlyden, legger departementet til grunn at plikten til å gi 

opplysninger til barneverntjenesten av eget tiltak er et selvstendig og personlig ansvar som er 

pålagt den enkelte som utfører arbeid eller tjeneste for det offentlige. Under punkt 5.15.2 om 

behov for endringer skriver departementet at omsorgssentrene vil være omfattet av 

opplysningsplikten til barnevernet etter § 6-4, selv om tilbudet reguleres av egen lov. 

Departementet mener likevel at det er naturlig at opplysningsplikten, på tilsvarende måte som 

for andre særlover, fremgår direkte av den nye loven. 

 

Vi kan ikke se at varslingsplikten etter barnevernloven §§ 5A-3 og 5A-5 omtales nærmere 

under departementets vurderinger og forslag i punkt 6.15.3, til tross for at den er beskrevet 

under avsnittet om gjeldende rett.  Vi er derfor usikre på i hvilken grad denne varslingsplikten 

blir videreført med ny lov. Vi mener også at forholdet mellom disse bestemmelsene og 

barnevernloven § 6-4 annet ledd, som alle omtales under punkt 6.15.1, Særlig om 

opplysningsrett og opplysningsplikt til barneverntjenesten, fremstår noe uklart. 

Politidirektoratet har merket seg at departementet foreslår en plikt til å være oppmerksom på 

forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten i lovforslaget § 14 tredje ledd. Dersom 

varslingsplikten i barnevernloven §§ 5A-3 annet ledd og 5A-5 annet ledd er ment videreført 

gjennom denne bestemmelsen bør dette etter vårt syn fremgå klarere, og medtas i 
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forarbeidene til loven. En problematisering av en eventuell endring, og hva denne innebærer, 

bør også inntas. 

 

Vi mener for øvrig at tilsiktet kontakt mellom omsorgssenteret og barnevernet er noe uklart 

beskrevet i høringsnotatet. Under punkt 6.8.1 s. 32 beskrives varslingsplikten etter vår 

vurdering tydelig. Andre steder benyttes begrepet "kontakte", for eksempel i punkt 6.15.3 side 

60, Opplysningsrett til barneverntjenesten, og siste avsnitt under punkt 6.15.3 side 61, Særlig 

om tilfeller der barn flytter privat eller forsvinner. Det bør etter vår vurdering tydeliggjøres og 

beskrives konsekvent i forarbeidene til loven hva som menes med "kontakt", herunder om det 

siktes til en varslingsplikt eller varslingsrett. 

 

Politidirektoratet bemerker også at informasjonsutveksling til utlendingsmyndighetene ved 

flytting fra omsorgssenter til asylmottak ikke er omtalt i høringsbrevet. Slik utlevering vil gi 

grunnlag for videre kartlegging og oppfølging i asylmottak. 

 

2. Rettigheter og bruk av tvang i omsorgssentre – lovforslaget § 11 

Departementet foreslår at ny omsorgssenterlov gir regler om rettigheter og bruk av tvang 

under opphold i omsorgssentre, jf. lovforslaget § 11. Reglene skal bidra til å sikre at den 

enkeltes integritet og rettsikkerhet blir ivaretatt, og til at omsorgssenteret gir beboerne 

forsvarlig omsorg. Det foreslås blant annet en begrenset adgang til kroppsvisitasjon, ransaking 

av eiendeler eller rom. Vilkårene for gjennomføring av denne typen tvang er at det foreligger 

"begrunnet mistanke" om at barnet besitter utbytte fra straffbare handlinger, farlige 

gjenstander, rusmidler eller skadelige medikamenter. 

 

Vilkårene for tvangsbruk omhandler kun ransakelse av eiendeler mv. og kontroll av 

postforsendelse ved begrunnet mistanke om at barnet "besitter utbytte fra straffbare 

handlinger". Departementet omtaler imidlertid ikke handlingsrommet ved begrunnet mistanke 

om at barnet er utsatt for kriminelle handlinger, som menneskehandel, vold i nære relasjoner 

mv. Vi mener departementet også bør vurdere omsorgssenterets handlingsrom ved slike 

tilfeller, eksempelvis kontroll av mobiltelefon mv. 

 

3. Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt – lovforslaget § 14 

Taushetsplikt for omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere reguleres i dag av 

barnevernloven § 6-7. Bestemmelsen er noe strengere enn det som følger av 

forvaltningslovens regler, både når det gjelder hvilke opplysninger som er omfattet av 

taushetsplikten, og adgangen til å formidle taushetsbelagte opplysninger til andre 

forvaltningsorganer, jf. § 6-7 annet og tredje ledd. 

 

I forslag til ny omsorgssenterlov foreslår departementet en bestemmelse om taushetsplikt for 

Bufetat og omsorgssentre i § 14.  I første ledd foreslås en henvisning til taushetsplikten i 

forvaltningsloven §§ 13 til 13e. I annet ledd foreslås en særregel om opplysningsrett til 

utlendingsmyndighetene. Etter forslaget kan Bufetat og omsorgssentre, uten hinder av 

taushetsplikt, gi utlendingsmyndighetene opplysninger som kan ha betydning for vurderingen 

av barnets beste i behandlingen av søknad om beskyttelse. Bufetat og omsorgssentrene har en 

rett, men ikke en plikt til å formidle opplysninger etter denne bestemmelsen. 

 

Rekkevidden av lovforslaget § 14 

Politidirektoratet oppfatter at forslag til ny omsorgssenterlov § 14 innebærer en viss utvidelse 

av adgangen til å formidle opplysninger for Bufetat og omsorgssentre sammenlignet med 

barnevernloven § 6-7. For det første videreføres ikke begrensningen i adgangen til å gi 
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opplysninger etter forvaltningsloven § 13b nr. 5, jf. barnevernloven § 6-7 tredje ledd. Videre 

synes adgangen noe utvidet ved at det etter lovforslaget § 14 kan utleveres opplysninger for å 

fremme mottakerorganets oppgaver.  

 

Rekkevidden av lovforslaget § 14 om taushetsplikt, og utvidelsen av formidlingsadgangen 

sammenlignet med barnevernloven § 6-7, synes likevel noe uklar. Etter barnevernloven § 6-7 

tredje ledd kan det formidles opplysninger når dette er nødvendig for å fremme 

omsorgssenterets oppgaver. I Ot.prp. nr. 28 (2007-2008) Om lov om endringer i lov 17. juli 

1992 nr. 100 om barneverntjenester mv.— (Omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere 

inntil bosetting eller retur) punkt 11.4 uttalte Barne- og likestillingsdepartementet at adgang til 

å formidle opplysninger etter § 6-7 tredje ledd vil kunne foreligge dersom omsorgssenteret 

finner at "formidling av opplysninger etter en konkret vurdering er nødvendig for å ivareta 

barnets beste, herunder å ivareta barnets beste ved behandlingen av asylsøknaden eller sikre 

barnet en best mulig bosetting eller retur".  

 

Uttalelsene tyder på at det også etter barnevernloven § 6-7 tredje ledd er adgang til å formidle 

opplysninger til utlendingsmyndighetene når dette er til det beste for barnet. Politidirektoratet 

er imidlertid noe usikre på rekkevidden av adgangen for Bufetat og omsorgssentre til å gi 

opplysninger "som kan ha betydning for vurderingen av barnets beste". Politidirektoratet 

savner en tydeliggjøring av hvilke opplysninger som vil falle inn under dette vilkåret, herunder 

hvilke opplysninger man anser å være til barnets beste. En slik tydeliggjøring bør etter vår 

mening fremgå klart av lovens forarbeider.  

 

Hensynet til barnets beste ble drøftet i Prop. 104 L (2013-2014) Endringer i utlendingsloven 

m.m. (unntak fra taushetsplikt). I punkt 5.4.3 uttaler departementet:  

 

"Departementet mener den mest sentrale barnets beste-vurderingen i disse tilfellene vil være 

den som foretas i utlendingssaken; om det beste for barnet er å bli Norge eller returnere til 

familie i hjemlandet, og at en opplysningsplikt vil gjøre utlendingsmyndighetene bedre i stand 

til å vurdere hva som er barnets beste." 

 

Politidirektoratet slutter seg til vurderingene foretatt av Justis- og beredskapsdepartementet i 

Prop. 104 L (2013-2014) når det gjelder hva som er avgjørende i en vurdering av barnets 

beste. Vi mener i likhet med Justis- og beredskapsdepartementet at det er av avgjørende 

betydning at sakene er tilstrekkelig opplyste og bygger på et korrekt faktisk grunnlag. 

 

Politidirektoratet mener videre at det er for snevert dersom opplysninger kun kan gis "i 

behandlingen av søknad om beskyttelse". Etter vår vurdering er det også behov for å kunne 

utgi opplysninger som er relevante for videre bosetting av barnet eller for forberedelse av 

eventuell retur. Formidling av slike opplysninger kan være til det beste for barnet. Vi stiller for 

øvrig spørsmålstegn ved om ordlyden "i behandling av søknad om beskyttelse" kan innebære 

en innsnevring av hvilke opplysninger som kan formidles, sammenlignet med gjeldende rett. 

Det vises til overnevnte forarbeidsuttalelser til barnevernloven § 6-7 tredje ledd der det 

fremgår at opplysninger også vil kunne gis for "å sikre barnet best mulig bosetting eller retur". 

Riktignok gjelder forvaltningsloven §§ 13 til 13e, jf. lovforslaget 14 første ledd. Likevel vil en 

uttrykkelig regulering som foreslått i lovforslaget § 14 annet ledd kunne innskrenke 

rekkevidden av disse. 
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Politidirektoratet mener på denne bakgrunn at ordlyden i lovforslaget § 14 annet ledd bør 

endres slik at Bufetat og omsorgssentre også kan formidle opplysninger som kan ha betydning 

for vurderingen av barnets beste for å sikre best mulig bosetting eller retur.  

 

Behov for opplysningsplikt og endring av utlendingsloven § 84b annet ledd 

I høringsnotatet punkt 6.15.3 er det vist til Prop. 104 L (2013-2014) Endringer i 

utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt) som omhandler forslag om å lovfeste visse 

unntak fra taushetsplikten for ansatte i asylmottak, samt omsorgssentre og 

barneverninstitusjoner til utlendingsmyndighetene og forslag til ny utlendingslov § 84b. 

Politidirektoratet støttet forslaget til endringer i utlendingslovens bestemmelser om 

taushetsplikt da disse var på høring. Forslaget om plikt for ansatte til å gi visse opplysninger 

om enslige mindreårige asylsøkere ble imidlertid ikke fulgt opp i Stortinget. I stedet vedtok 

Stortinget en bestemmelse om at utlendingsmyndighetene ikke kan anmode om slike 

opplysninger. I innstillingen ble det særlig vist til bekymring knyttet til barns 

behandlingstilbud, fordi unntak fra taushetsplikten kunne komme i konflikt med omsorgsrollen 

og tilliten mellom de ansatte og barna.  

 

Barne- og likestillingsdepartementet viser til at det, også av hensyn til barnet, er viktig at 

informasjon som kan ha betydning for utlendingsmyndighetenes vurdering av barnets søknad 

om beskyttelse, formidles til utlendingsmyndighetene. Departementet ønsker ikke å foreslå at 

omsorgssentrene skal ha en lovfestet opplysningsplikt til utlendingsmyndighetene, men mener 

at adgangen til å gi opplysninger bør presiseres og mykes opp noe. 

 

Spørsmålet om det bør foreligge en plikt for omsorgssentre til å utlevere opplysninger til 

utlendingsmyndighetene er komplisert, og flere hensyn vil spille inn. Når det gjelder hensynet 

til tillitsforholdet mellom barna og de ansatte på omsorgssentre er Politidirektoratet enige i at 

dette er viktig. Etter vårt syn er det likevel ikke opplagt at en opplysningsadgang for 

omsorgssentre i større grad vil legge til rette for et godt tillitsforhold mellom barnet og den 

ansatte, enn en opplysningsplikt. Formidling av opplysninger til utlendingsmyndighetene på 

grunn av en lovpålagt plikt kan etter vår vurdering lettere forklares for barnet enn en valgt 

benyttet adgang til å formidle opplysninger. Vi mener at en opplysningsadgang kan gi større 

rom for skjønnsmessige vurderinger, ulik praksis for formidling av opplysninger, samt større 

usikkerhet for både barna og de ansatte.   

 

Videre mener vi det av hensyn til utlendingsmyndighetenes arbeid er behov for en 

bestemmelse i ny omsorgssenterlov som pålegger ansatte ved omsorgssentre eller mottak en 

plikt til å formidle visse taushetsbelagte opplysninger om enslige mindreårige asylsøkere. 

Utlendingsmyndighetene vil ha et reelt behov for å få utlevert slike opplysninger. Som det 

fremgår over, mener Politidirektoratet at opplysningene må kunne gis til behandling av søknad 

om beskyttelse, for tilrettelegging av botilbud eller eventuell retur. Sentralt i Barne- og 

likestillingsdepartementets lovforslag er at den mindreårige asylsøkeren kan flyttes til en 

annen type mottak som UDI har ansvaret for etter fylte 15 år. I en slik situasjon vil 

utlendingsmyndighetene ha et reelt behov for å få utlevert taushetsbelagte opplysninger som 

er relevante for tilrettelegging av botilbud i forkant av en slik flytting. En opplysningsplikt for 

omsorgssentre og mottak til å formidle visse taushetsbelagte opplysninger om enslige 

mindreårige asylsøkere vil etter vår vurdering også kunne fremme hensynet til barnets beste.  

En eventuell opplysningsplikt i ny omsorgssenterlov vil samtidig kreve harmonisering med 

utlendingsloven § 84b.  
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Politidirektoratet mener for øvrig at utlendingsloven § 84b annet ledd bør endres ut fra 

lovtekniske hensyn. Ordlyden retter seg mot utlendingsmyndighetene og gir, slik den er 

formulert, et forbud for utlendingsmyndighetene om å anmode om å få utlevert opplysninger 

om enslige mindreårige asylsøkere. Etter vår vurdering bør pliktsubjektet i ordlyden være 

ansatte ved omsorgssentre eller på mottak, slik som i § 84b første ledd. Det er de ansatte som 

har taushetsplikt, og det bør komme tydelig frem av lovverket hvilke unntak som eventuelt 

gjelder fra taushetsplikten, og om unntak fra taushetsplikten gir rett eller plikt til å gi 

opplysninger etter anmodning eller av eget tiltak. Det er etter vår vurdering lite 

hensiktsmessig å forby utlendingsmyndighetene å anmode om informasjon, en slik anmodning 

vil også kunne være nødvendig for at ansatte på omsorgssentre/mottak skal kunne identifisere 

hvilke opplysninger det er behov for ved vurderingen av barnets beste, og dermed et 

utgangspunkt for omsorgssenterets vurdering av sin opplysningsrett etter forslag til ny § 14 i 

lov om omsorgssentre. Utformingen i § 84b annet ledd bidrar til å skape uklarhet innbyrdes i 

utlendingsloven, i forhold til barnevernloven og i forhold til ny omsorgssenterlov § 14. Vi stiller 

også spørsmålstegn ved mulighetene til å håndheve en manglende anmodningsadgang for 

utlendingsmyndighetene. For øvrig vil vi bemerke at forslag til utlendingsloven § 84b annet 

ledd i Prop. 104 L (2013-2014) Endringer i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt) ble 

vesentlig endret i Stortingets behandling av saken. Til tross for at endringen må anses politisk 

begrunnet, mener vi at denne burde vært bedre lovteknisk utformet før den ble vedtatt. 

 

4. Krav om politiattest – lovforslaget § 16 

Krav til politiattest for ansatte i barneverntjenesten reguleres av barnevernloven § 6-10. 

Departementet mener det er en viktig rettssikkerhet for barn i omsorgssentre at de ansatte og 

andre som utfører arbeid og er i kontakt med barn kan fremlegge barneomsorgsattest, jf. 

politiregisterloven § 39 første ledd. Departementet foreslår derfor å videreføre dagens 

bestemmelser om politiattest ved omsorgssentre. Videre foreslår departementet at reglene om 

politiattest som i dag gjelder for fosterforeldre skal gjelde tilsvarende til de familiebaserte 

botilbudene.  

 

Når det gjelder departementets forslag til regulering av politiattest støtter Politidirektoratet 

merknader fra Østfinnmark politidistrikt v/ Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester. 

Det vises til vedlagte høringsuttalelse. 

 

5. Opphold i omsorgssentre eller familiebaserte botilbud - enslige mindreårige 

asylsøkere over 15 år – lovforslaget § 2 

Departementet ønsker å videreføre at Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) skal tilby et 

botilbud til barn som kommer til Norge og søker beskyttelse uten foreldre eller andre med 

foreldreansvar. Bufetats ansvar skal fortsatt begrenses til enslige mindreårige som er under 15 

år når asylsøknaden fremmes. Etter dagens regelverk kan barn som fyller 15 år i 

omsorgssentre bli boende frem til bosetting og retur. Departementet ønsker i ny 

omsorgssenterlov å åpne for at barn kan flyttes fra omsorgssentre til mottak etter fylte 15 år. 

Departementet foreslår for øvrig å videreføre i ny lov at Kongen kan bestemme at Bufetats 

omsorgssentertilbud kan utvides til å gjelde enslige mindreårige asylsøkere som er mellom 15 

og 18 år når søknad om beskyttelse fremmes. 

 

Politidirektoratet bemerker at ordningen i Norge som plasserer ansvar og omsorg av enslige 

mindreårige asylsøkere etter alder har vært kritisert av blant annet Europarådets 

overvåkningsorgan GRETA ("Group of experts on action against trafficking in human beings"). 
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I evalueringsrapporten av Norge1 anbefaler GRETA at midlertidige botilbud for alle enslige 

mindreårige under 18 år skal være barnevernets ansvar. Politidirektoratet oppfordrer på denne 

bakgrunn til at det som minimum vurderes lovregulering av midlertidige botilbud også for 

enslige mindreårige asylsøkere over 15 år, slik at det blir bedre helhet og forutsigbarhet i 

ivaretakelsen av omsorg for disse. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristine Langkaas Kristine Blikom  

Seksjonssjef rådgiver  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

                                           
1 Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human 
Beings by Norway: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Profiles/NORWAYProfile_.asp (se s. 58-59) 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Profiles/NORWAYProfile_en.asp

