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Uttalelse i forhold til Høringsbrev 04.01.2013 

Link AS er driftsoperatør for Mysebu Statlige Transittmottak for Enslig Mindreårige Asylsøkere. Link 

AS står ikke på listen over høringsinstanser, men ønsker å gi en uttalelse da Mysebu Transittmottak 

har mye med kontakt med verger. 

Hjelpeverger er svært viktige personer for de enslig mindreårige asylsøkerne på mottaket. Det er 

derfor bra at godtgjøringen økes slik at vergenes innsats verdsettes høyere og profesjonaliseres. 

Samtidig mener vi at det da også må kunne stilles økte krav til vergene. Det må være krav til 

obligatorisk opplæring, oppfølging og videregående kursing av vergene. Det bør også være etiske 

retningslinjer som vergene må undertegne. Videre ser vi også at det bør være krav om 

tilgjengelighet. Ved oppringning fra mottaket bør det forventes at vergen ringer tilbake i løpet av 24 

timer.  

Mysebu Transittmottak/Link AS vil vektlegge viktigheten av vergens oppgaver og kontakten de 

etablere i forhold til hver enkelt mindreårig asylsøker. For å sikre at barnet får en rettssikker 

behandling av sin sak, blir hørt og får trygg opplevelse av asylprosessen er vergens rolle og 

tilstedeværelse avgjørende. Det bør vurderes om det skal stilles krav om flere møter mellom den 

enslig mindreårige og vergen både i forkant av asylintervjuet, men like viktig er også oppfølging etter 

asylintervjuet. Det er svært viktig for barnet at vergeansvaret ikke avsluttes ved asylintervjuet. Ofte 

kan det komme opp ting i intervjuet som trenger oppfølging av ulik art. Videre skal vergen lese 

igjennom, kommentere og signere en individuell kartlegging som gjennomføres i løpet av botiden på 

mottaket. Det er viktig at det gjøres av en verge som kjenner barnet. Det er også behov for samtale 

rundt hva som skal skje i den videre (asyl)søkefasen og tiden etter vedtak. Disse samtalene bør ligge 

innenfor rammen av den godtgjørelsen som vergen får. Til sammen er dette 4-5 samtaler i tillegg til 

asylintervjuet.  
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