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Høringsuttalelse om endringer i utlendingsforskriften – vilkår for 

tvangsretur av barn med lang oppholdstid i Norge  
 

Viser til høringsbrev av 13.11.2015 og vil med dette avgi en høringsuttalelse angående 

endringer i utlendingsforskriften. I høringsbrevet blir det informert om forslag til 

endringer, ny paragraf 17-15a.Vilkår for tvangsretur av barn med lang oppholdstid i 

Norge. 

 

Endringene skal sikre at barn som har oppholdt seg i Norge i fire og et halvt år, eller 

mer, skal ha fått behandlet sin sak etter 08.12.14. Forslaget vil i praksis også omfatte 

foreldre og søsken som skal uttransporteres sammen med barnet. En stiller seg 

spørrende til i hvor stor grad fire og et halvt år skal være et avgjørende kriterium, når en 

antar at fire og er halvt år er lang tid i et barns liv, med tanke på tilknytning til 

lokalsamfunn og relasjoner. 

 

Nidaros biskop og Nidaros bispedømmeråd vil løfte frem betydningen av at forslag til 

endringene tar større hensyn til barnet. Dette er i samsvar med FNs konvensjon om 

barnets rettigheter av 20.11.1989 (Barnekonvensjonen) og Grunnloven paragraf 104 

annet ledd. 

 

Barnekonvensjonen art. 3 (1) fastslår prinsippet om at barnets beste skal være et 

grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av 

offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter 

eller lovgivende organer. Prinsippet gjelder for alle barn i alle sammenhenger. En vil 

tilkjennegi en kritisk holdning til en annen tolkning og lesemåte, som vil kunne svekke 

prinsippet om det grunnleggende hensyn til barnets beste. 

 

Barnet er et sårbart menneske. Av sårbare barn som kommer som flyktninger til Norge, 

er det de som kommer som enslig mindreårige som er mest sårbare. I utarbeidelse av 

lovverk som berører disse barna, er det vesentlig å ta høyde for deres enorme sårbarhet. 

Det kan være et dilemma at barn kan bli brukt som et "middel", men det er viktig at 

dette ikke settes opp imot de grunnleggende rettigheter som barnet måtte ha for opphold 

i henhold til Barnekonvensjonen. 

 

Barn kan fort bli ofre for voksnes handlinger. Som mennesker med makt og myndighet 

er det viktig å være bevisst vårt ansvar, å ta vare på barnet. 

 

 

Med vennlig hilsen 
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2 

 

Tor Singsaas 

Nidaros biskop     Gunn Karlsaune e.f. 

       Stiftsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Mottakere:    
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