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Høring - Endring i utlendingsforskriften (engangsløsning for 
lengeværende barn) 

 
Fellesorganisasjonen (FO) er et fag- og profesjonsforbund som organiserer nær 
27 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.  
 
FO mener det er positivt at regjeringen ønsker å gi oppholdstillatelse til barn som 
søker asyl og som har bodd lenge i Norge. FO mener derimot at forslaget om 
engangsløsning er for dårlig, fordi det er mange barn som vil falle utenfor med 
kriteriene forskriften legger opp til. UDI melder at det i Norge er mellom 700 og 
800 barn som kan defineres som lengeværende, mens det bare er omkring 130 
av disse som vil få opphold etter forskriften. 
 
FO mener det skal gis amnesti til alle barn som har vært lengeværende i Norge. 
Videre må det lages bedre og mer allmenne løsninger i asylpolitikken som vekter 
barns beste og deres rettigheter ifølge barnekonvensjonen, slik at 
engangsløsninger som dette blir overflødige. 
 
FO vil minne om barnekonvensjonens § 3 som sier: 
 

Handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og organisasjoner skal først og 
fremst ta hensyn til barnets beste. Staten skal sørge for at de institusjoner og tjenester 
som har ansvaret for omsorgen eller vernet av barn, har den standard som er fastsatt, 
særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner så vel som 
overoppsyn. 

 
Norge har forpliktet seg til «først og fremst ta hensyn til barnets beste». FO kan 
ikke se at dette legges til grunn i forslaget til ny forskrift. FO mener kriteriene er 
for strenge og strider med menneskerettighetene. 
 
1. Returavtale 
Kriteriet om returavtale umuliggjør ivaretakelse av barns beste. Et barn kan ikke 
lastes for å komme fra et land som Norge ikke har returavtale med. Barnets beste 
må være gjeldende, ikke nasjonalitet. FO stiller spørsmål ved hva som skal skje 
med barna som kommer fra land Norge ikke har returavtale med. De blir ikke 
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inkludert i denne forskriften, og får ikke opphold i Norge, men kan heller ikke bli 
sendt hjem. Dette er ikke til barnets beste. Lengeværende barn, som kommer fra 
land Norge ikke har returavtale med, må også få opphold. 
  
 
2. Medvirke til å avklare identitet 
FO mener også at kravet om at foreldrene skal medvirke til å avklare sin og 
barnets identitet umuliggjør hensynet til barns beste. Et barn kan ikke lastes for 
at foreldrene ikke har gjort alt de kunne for å fremskaffe identitet. Igjen er det 
barnets beste som skal legges til grunn, og da er det ikke foreldrenes innsats som 
skal være avgjørende.  
 
3. Søsken over 18 år 
Dersom et barn får opphold sier forskriften at barnets foreldre og mindreårige 
søsken også skal få opphold. FO mener at søsken, som nå er over 18 år og som 
kom til Norge som barn, også skal få opphold. 
 
4. Barn som har utført kriminelle handlinger 
I forskriften kommer det frem at barn som har utført kriminelle handlinger som 
kan føre til utvisning etter utlendingsloven § 66 ikke skal få opphold etter 
forskriften. FO mener igjen at dette er et for strengt krav. Det bør i stedet legges 
skjønnsmessige vurderinger til grunn dersom barnet har utført kriminelle 
handlinger. Et barn som har utført kriminelle handlinger er likevel et barn, og igjen 
er det barnets beste som skal være det utslagsgivende.  
 
5. Behov for gratis rettshjelp  
I høringsbrevet fremgår det at utlendingsforvaltningen ikke på eget initiativ vil 
gjenoppta saker hvor det foreligger endelig vedtak.  
 
Asylsøkere med endelig avslag har ikke rett på fri rettshjelp. Den foreslåtte 
regelverksendringen er komplisert og vil oppleves som svært krevende for mange 
familier som omfattes av bestemmelsen. Mange vil trenge veiledning i hva 
bestemmelsens kriterier innebærer for egen sak og situasjon. Videre vil mange 
ha behov for gratis rettshjelp for å kunne fremme en anmodning om omgjøring 
som best mulig svarer på de ulike vilkårene i bestemmelsen. 
 
Vi anbefaler derfor at det bevilges midler til gratis rettshjelp for å sikre at 
barnefamilier dette gjelder får en reell mulighet til å prøve sin sak innenfor den 
foreslåtte forskriftsbestemmelsen.  
 
Vi viser til det initiativ som ble tatt i forbindelse med ny gjennomgang av sakene 
til mange afghanske asylsøkere i 2006. Etter initiativ fra regjeringen ble NOAS i 
2006 tildelt 455 000 fra Utlendingsdirektoratet, øremerket et rettshjelpsprosjekt 
for afghanske asylsøkere. NOAS ansatte ekstra bemanning andre halvår 2006 
for å ta seg av dette arbeidet. I perioden juli-desember ble 215 saker gjennomgått 
og NOAS utarbeidet ulike skriv, herunder omgjøringsanmodninger, i 30 av disse 
 
Utover dette mener FO at det er positivt at det blir forsøkt å gjøre noe for 
situasjonen til barn som har levd lenge i Norge som asylsøkere. Dette er en 
svært sårbar gruppe, og Norge har et ansvar for at deres situasjon blir så 
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bra som mulig. For at barnets interesser skal bli ivaretatt i tråd med 
barnekonvensjonen, må innvandringspolitiske hensyn settes til side.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sign.              Sign. 
Mimmi Kvisvik Andreas Pedersen Kikvik 
Forbundsleder Fagkonsulent 

 
 
 

 
 
 
 
         

 
 


