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Høring - endring i utlendingsforskriften 
 
Det vises til tilsendt høringsnotat pr 11.04,2014 – ref 13/7207-TFN  med svarfrist 23. mai 2014 

 

Oslo bispedømmeråd takker for muligheten til å komme med en uttalelse. Bispedømmerådet gir 

sin tilslutning til den midlertidige bestemmelsen om oppholdstillatelse til lengeværende barn.    

 

Barn er ekstra sårbare i slike saker. De er prisgitt foreldres valg og livssituasjon. Langvarig 

uavklart ventesituasjon er i seg selv en påkjenning.  I tillegg kan lang saksbehandlingstid føre til 

fremmedgjøring overfor foreldrenes opprinnelsesland.  Derfor er det betimelig  at det nå tas 

hensyn til barna og deres familier som har ventet lenge på å få et endelig svar på sin situasjon.   

En slik «opprydding» vil trolig gjøre det lettere for mottaksapparatet å behandle andre søknader 

raskere.    

 

På ett punkt vil vi likevel be om en justering av forskriften.  

Vi har forståelse for at en i utgangspunktet tenker på barn og deres foreldre og  andre søsken 

under myndighetsalder.     

 

Men vi ber departementet vurdere om forskriften i spesielle tilfeller også kan åpne for å 

inkludere søsken som er eldre enn 18 år.   Det gjelder ikke minst ungdommer med  spesielle 

behov – for eks pga sykdom/psykiske lidelser, ungdommer som har opplevd store traumer, og 

andre tilfeller der ungdommer  vil ha ekstra behov for den støtte som søsken og foreldre vil 

være.  Vi mener det også vil være brutalt å sende ut unge enslige som vil være ekstra sårbare 

uten kontakt med foreldre / søsken, særlig dem som ikke har annen familie i opprinnelseslandet.  

 

Vi forslår derfor  at det kan åpnes for at søsken over 18 år gis mulighet til å søke om opphold ut 

fra gitte kriterier/situasjoner.   
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