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HØRINGSINNSPILL FRA UTLENDINGSDIREKTORATET - FORSLAG TIL
ENDRING I BARNEVERNLOVEN

Utlendingsdirektoratet (UDI) viser til høringsnotat fra Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD) angående forslag til endringer i Barnevernloven.

UDI stiller seg positive til innholdet i utkastet, som vil innebære viktige endringer for barn som har
behov for tjenester fra barneverntjenesten. Forslagene som fremmes vil få liten direkte betydning
for Utlendingsdirektoratet, og vi har derfor kun noen få kommentarer til høringsnotatet.

Kapittel 8 Bedre samhandling mellom stat og kommune —endring av finansieringsform
I høringsnotatet foreslås det å overføre en større andel av barnevernmidlene fra staten til
kommunene som vil gi kommunene større faglig og økonomisk ansvar.

UDI støtter at finansieringsordningene innrettes slik at det legges mest mulig til rette for at
barnevernfaglige vurderinger blir styrende for tiltaksvalgene. For barn som bor i norske
asylmottak har vi sett flere eksempler på at økonomiske hensyn tillegges større vekt enn de
faglige.

De tilskuddsordningene som UDI forvalter, dekker ikke kommunenes totale utgifter til
omsorgstiltak. Spesielt i mindre kommuner kan noen få barnevernssaker få store konsekvenser
for deres budsjetter. Vi ser at kommuner hvor det ligger avdelinger eller mottak for enslige
mindreårige asylsøkere, ofte mottar bekymringsmeldinger fra mottakene og at det er behov for
oppfølgning. De økonomiske konsekvensene kan medføre at ulike hjelpebehov blir satt opp mot
hverandre og vårt inntrykk er at barn fra asylmottakene ofte ikke blir prioritert. Ofte har det
sammenheng med at mange av disse barna har en uavklart oppholdsstatus i Norge, og at
sektoransvaret kan fremstå som uklart.

Kapittel 9 Bedre samhandling mellom stat og kommune
I punkt 9.4.7 presenteres muligheten for at en nasjonal aktør underlagt staten får en sterkere
rolle i form av generell opplæring og faglig veiledning, og denne funksjonen fjerner seg i større
grad enn i dag fra kommunenes enkeltsaker.

UDI stiller seg positive til en slik aktør og ser at det er behov for bedre samhandling og forståelse
mellom utlendingsforvaltningen og barnevernet. Vi ser at det er behov for en styrket kompetanse
i barnevernet på utlendingsrett og hvordan samspillet mellom utlendingssak og barnevernssak
påvirker barnas rettigheter. For oss vil det være en stor fordel om vi kan forholde oss til en enkelt
nasjonal aktør som har en veilednings- og opplæringsrolle ovenfor barnevernet.
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Kapittel 17 Forslag om styrking av barneverntjestens oppfølgning av barn under og etter varetekt
og straffegjennomføring
I punkt 17.3 drøftes det hvilken kommune som skal ha ansvar for oppfølgning av fengslet
ungdom etter løslatelse. Det konkluderes med at det er den kommunene som ungdommen ble
pågrepet i, som i utgangspunktet skal ha ansvaret for oppfølgningen.

UDI vil her bemerke at den største gruppen asylsøkerungdom som blir pågrepet og fengslet, er
ungdom som lever i drift, både mellom ulike land og mellom ulike kommuner. Vår erfaring er at
mange av disse ungdommene er registrert som forsvunnet fra et mottak og blir senere påtruffet i
rusmiljøer i Oslo eller andre store byer. Det kan derfor bli en opphopning av slike saker i
storbyene og en belastning på den kommunen som får dette ansvaret. For de fleste kommuner
vil det sannsynligvis ikke være aktuelt å inngå avtaler med andre kommuner om å overføre
ansvaret fordi de aktuelle ungdommene ikke vil ha noen sterkere tilhørighet andre steder.

Dette er ungdom som har behov for omfattende oppfølging, både for å beskytte samfunnet og for
å gi dem mulighet til rehabilitering. Erfaring tilsier at det i liten grad blir iverksatt langsiktige tiltak
for denne gruppen. Vi er derfor i utgangspunktet positive til at barnevernet allerede ved fengsling
skal vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes ved løslatelse. Dette tiltaket kan være positivt i
arbeidet med å fange opp enslige mindreårige som bedriver kriminell virksomhet i Norge og som
ofte har rusproblemer. Dette er en gruppe som det er utfordrende for UDI å håndtere innenfor
våre mottakssystemer.
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