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HØRINGSSVAR OM NY UTLENDINGSFORSKRIFT
Kapittel 4, 17, 18 20 og 13.

FO vil først understreke behovet for en human, solidarisk og rettssikker flyktning- og
asylpolitikk Dette er særlig nødvendig når barn er involvert. FO er glade for at
regjeringen ikke bruker forslaget til utlendingsforskrift til ytterligere innstramninger i
sin politikk overfor mennesker i nød.

Vi vil i det videre kommentere noen særlige forhold knyttet til utlendingsforskriftens
behandling av barn.

FET FSORGANISASJONEN
MEDLEM AV 1ANDSORGANISASJONEN I NORGE

Fellesorganisasjonen (F0) vil med dette komme med våre merknader til høring om ny
utlendingsforskrift, utsendt i to høringsnotat fra AID 23.03.09.

Jf. høringsnotatet fra AID av 16.02.09 trekkes sentrale vurderingstema frem i de ulike
bestemmelsene, hvor "barnets beste" skal være styrende for beslutninger som påvirker
barns livssituasjon. Vi skriver i vårt høringssvar til dette høringsnotatet at vurderinger
som skal føre frem til avgjørende beslutninger for barns livssituasjon krever en
barnevernfaglig kompetanse.

I høringsnotatet av 23.03.09 behandles spørsmålet om hvordan utlendingsmyndighetene
skal forholde seg til barn som enten sammen med eller uten foresatte må forholde seg til
norsk utlendingslovverk gjennom kapittel 17 om saksbehandlingen. FO støtter fullt ut at
barns rettstilling gjennom disse forslagene styrkes opp, og at barn gjennom dette anses
som egne rettssubjekter med individuelle rettigheter, i §§ 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5
og 17-6.

I noen situasjoner er det ikke like klart om barnet selv er den som skal være i direkte
dialog med norske utledingsmyndigheter. Det er videre slik at forhold som kommer
frem gjennom en samtale må behandles og vurderes av utlendingsmyndighetene. Vi
mener at vurderinger som her skal gjøres på vegne av barnet, må gjøres av personer med
barnevernfaglig kompetanse.

Som det fremkommer av høringsnotatet er det avgienset hva slags kompetanse en kan
forvente at saksbehandlere, både i Norge og ved utenriksstasjonene, skal inneha. Dette
mener vi er med på å understreke vårt poeng i forrige høringssvar, avgitt 30.04.09 om
utlendingsforskriften. Barnevernfaglig kompetanse må være tilgjengelig for barn og
unge som skal ha kontakt med utlendingsmyndighetene, for å sikre den reelle
rettssikkerhet for bamet og best mulig ivaretakelse jf. barnekonvensjonen.
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Dersom forskriftene skal fungere i praksis, er det etter vår vurdering avgjørende at det
sikres barnevernfaglig kompetanse i de fora som skal gjøre vurderinger som angår barn.
Vi er derfor opptatt av hvordan en kan sikre dette i det videre arbeidet med forskriften,
og vil fremheve dette også i dette høringssvaret slik vi gjorde i høringssvaret til
høringsnotatet av 16.02.09: Vi mener at det må vurderes om krav til barnevernfaglig
kompetanse hos de som foretar vurderinger og beslutninger må inn i forskriften.

FO vil videre konmentere § 17-4 4. ledd 2. setning i forskriften. Der sies det at enslige
mindreårige asylsøkere skal gjennomgå et asylintervju om mulig innen 14 dager etter at
søknaden om asyl er fremsatt, med mindre det er behov for aldersundersøkelse for å
klarlegge søkerens alder. FO vil anbefale at det siste leddet om aldersundersøkelse
fjernes. Vi mener at uavhengig av mistanke om at personen ikke er mindreårig, bør
asylintervjuet avholdes. Dette først og fremst av hensyn til den unge enslige asylsøkeren
selv og dennes mulighet for å ha en viss forutsigbarhet i hva som skal skje. Dette vil
også kunne gi nyttig informasjon til utlendingsmyndighetene, også om personens alder,
og vil forhindre unødig sen saksgang videre.

Når det gjelder høringsnotatet som angår utkast til forskrifter til kapittel 13 i ny
utlendingslov (Særskilte regler for EØS/EFTA-borgere mv.) og enkelte mindre
endringsforslag, vil vi bemerke følgende:

Direktivet sier at EØS-borgere og deres familiemedlemmer har rett til innreise og
opphold i tre måneder dersom de ikke blir en "urimelig byrde for landets
velferdsordninger". (høringsnotatets s. 18 - 19). Hva som kan anses å være "urimelig
byrde" drøftes, og i denne sammenheng vil man ha en vurdering av om det er ønskelig å
innføre regler som gjør det mulig for utlendingsmyndighetene å innhente opplysninger
fra sosialtjenesten om utlendingers bruk av økonomisk sosialhjelp. Det vil altså bety en
lemping på taushetsplikten. FO er skeptiske til dette. Taushetspliktbestemmelsene i
sosialtjenesteloven er strenge, og en uthuling av disse må være svært godt begrunnet Vi
er  klar over at lempingen på taushetsplikten er gjort i forbindelse med ny utlendingslov,
men dette bør ikke utvides ytterligere.
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