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Svar på høring - end ring i utlendingsforskriften
Unio viser til brev av 1. april 2014 fra Justis- og beredskapsdepartementet om endring i
utlendingsforskriften (engangsløsning for lengeværende barn). Her er Unios kommentarer til
høringen:

Unio mener forskrifien åpner for mer human behandling av de barna som har bodd lenge i Norge
og som har hatt uvisshet om de kan få bli landet. Vi mener dette er et positivt tiltak, men kanskje
ikke tilstrekkelig for å sikre alle barn som er kommet til Norge en god barndom og positive
vekstvilkår for et sunt og verdig voksenliv.

Unio mener Norge har klare forpliktelse til utdanning for barn og unge. Vi har ved flere
anledninger gitt uttrykk for at det er grunner til å hevde at Norge bryter artikkel 2 i
Barnekonvensjonen om ikke-diskriminering når ungdom over 16 år uten ferdigbehandlet asylsak
ikke tilkjennes rett til videregående opplæring.

Positivt vedtak etter utlendingsforskrifiens § 8-13 må innebære at disse barn og unge blir
behandlet som alle andre barn og unge i Norge. Det betyr at de må ha rett til en grunnskole- og en
videregående opplæring på de vilkår som Opplæringsloven nevner. Det betyr at konsekvensene av
forskrifisendringen ikke bare omhandler kommunetilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag,
men til en fuligod grunnopplæring etter norsk standard. Noe annet ville være samfunnsokonomisk
lite bærekraftig.

Barns beste
Vi har videre merket oss at forskriften kun gjelder barnet og dets foreldre og sosken. Foreldre og
søsken har en særlig tilknytning til barnet, men det kan være grunner for at et barn kommer til
Norge uten sine foreldre, men sammen med andre slektninger som en onkel eller tante,
besteforeldre e.l. Virkningen for et barn at det skal få opphold, men uten sine nærmeste slektninger

Unio, Stortingsgata 2,0158 Oslo sentralbord: 22 7088 50
e-post: post@unio.no www.unio.no organisasjonsnummer: 984 152 175



kan departementet ikke ha tatt tilstrekkelig hensyn til i dette høringsutkastet. Nære
omsorgspersoner utover foreldrene bør også vurderes som omfattet av forskriften.

Andre vilkår
Grunnen til at denne forskriften er blitt foreslått er erfaringene Norge har med mange lengeboende
barn uten endelig avklaring på sin situasjon i praksis. Vi mener det er viktig å at et helhetlig ansvar
for disse barna og enkelte av vilkårene i utkast til forskrifi kan i den forbindelse bidra til det
motsatte:

3.1. avsnitt 3: Her brukes en rettslig standard «kortvarig oppholdstid» utenfor Norge, skal ikke
være diskrediterende, men skal gå til fratrekk på botid i landet. Hva er «kortvarig»?

3.1. avsnitt 4: Kan det være unødig begrensende og gjøre tilværelsen unødig vanskelig for dem
som opplever at de får opphold, men andre nære familiemedlemmer, som de ikke bor sammen
med, må reise. Barnets beste bør vurderes.

3.1. avsnitt 5: Man må sikre tilstrekkelig informasjon, slik at muligheten for omgjøring av tidligere
vedtak gjøres kjent for dem det kunne være aktuelt for.

3.2. s. 4 siste avsnitt: Selv om det kan være gode grunner til at kriminelle ikke får opphold i Norge,
bør dette likevel veies opp mot barns beste, og antidiskrimineringen omtalt i Barnekonvensjonens
art 2: Det er bedre for et barn å ha sine foreldre i et fengsel nær ved enn aldri å kunne treffe
vedkommende pga utvisning.
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