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1 Bakgrunnen for forslaget og forslagets hovedinnhold

1.1 Bakgrunnen for forslaget

Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge som har kommet til landet uten foreldre eller 
andre med foreldreansvar. De er en gruppe barn og unge med ulik bakgrunn og livserfaring. 
Mange har opplevd fattigdom, nød, overgrep, krig og forfølgelse, og enkelte har levd i en 
uholdbar omsorgssituasjon i flere år. Noen kommer imidlertid fra mer ressurssterke familier 
som har levd under bedre vilkår i hjemlandet og har hatt en mer tilfredsstillende
omsorgssituasjon. 

Enslige mindreårige asylsøkere er uansett sårbare og opplever ofte sorg og savn som følge av 
at de har forlatt sin familie, sitt nærmiljø og sitt hjemland. De har behov for ekstra beskyttelse, 
omsorg, trygghet og tett oppfølging i påvente av behandlingen av asylsaken og etterfølgende 
bosetting eller retur til hjemlandet.

Forholdene for enslig mindreårige asylsøkere i statlige asylmottak har i mange år vært et tema 
i den offentlige debatt. Både enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, fagmiljøer og politiske 
partier har engasjert seg. Senter for krisepsykologi (Bergen), Nic Waals institutt (Oslo) og 
SINTEF (Trondheim) er blant de fagmiljøer som har vært særlig opptatt av situasjonen til 
denne gruppen barn og unge. Fra disse miljøene understrekes denne gruppens behov for stabil 
og kultursensitiv voksenkontakt, rask behandling av asylsøknaden, oppfølging i forhold til 
skole og lekser, meningsfull fritid og viktigheten av venner. 

Det at enslige mindreårige asylsøkere på asylmottak ikke har samme kvalitet på tilbudet som 
barn på barneverninstitusjoner, har vært kritisert av ulike organisasjoner som er opptatt av 
barns rettigheter og levekår, som bl.a. Forum for Barnekonvensjonen. Det har også vært pekt 
på de enslige mindreårige asylsøkernes manglende rettsikkerhet, bl.a. mangelen på individuelt 
tilsyn med det enkelte barn fra en uavhengig myndighet. 

Fra kommunenes side har det blitt gitt uttrykk for bekymring for hvordan det går med disse 
barna etter at de er blitt bosatt. Situasjonen viser at flere enslige mindreårige har vansker med 
tilværelsen både psykisk og sosialt, og ofte blir avhengige av offentlig bistand. Det har blitt 
hevdet at disse barna vil kunne klare seg bedre i det norske samfunn dersom det legges til 
rette for å gi dem tettere oppfølging i utgangspunktet. Likeledes vil dette være av betydning 
for hvordan de vil klare seg ved en eventuell retur til hjemlandet. 

I forbindelse med FNs eksaminasjon av norske myndigheter etter Norges rapportering på 
oppfølging av barnekonvensjonen, har situasjonen for enslige mindreårige vært et sentralt 
tema. I eksaminasjonen fra 2005 anbefaler FNs barnekomité at tilbudet i mottak bør bedres, 
både med tanke på ressurser og de ansattes kompetanse. Komiteen sier videre at bistanden og 
omsorgen som gis til enslige mindreårige asylsøkere bør være på samme nivå som i 
institusjoner innenfor barnevernet. 

I Soria Moria-erklæringen, den politiske plattformen for regjeringen, heter det blant annet at 
regjeringen ”ønsker å forbedre vilkårene for enslige mindreårige asylsøkere som kommer til 
Norge og overføre omsorgsansvaret for disse til barnevernet”. 



4

Regjeringen ble høsten 2006 enig med regjeringspartiene på Stortinget om at 
barnevernmyndighetene i første omgang skal ta over ansvaret i mottaksfasen for enslige 
mindreårige asylsøkere under 15 år. Dette skal gjelde fra 1. desember 2007. Barnevernet skal 
overta ansvaret for ivaretakelsen av de enslige mindreåriges daglige behov for omsorg og 
oppfølging i fasen fra ankomst til landet og frem til bosetting eller retur. Målsettingen med 
overtakelsen av ansvaret er å gi et bo- og omsorgstilbud til enslige mindreårige asylsøkere 
som ivaretar deres spesielle behov og som er kvalitetsmessig like godt som det tilbud som gis 
til andre barn barnevernet har omsorgsansvar for. En langsiktig målsetting er at de enslige 
mindreårige asylsøkerne skal bli aktive, kvalifiserte og selvstendige deltakere i samfunnet. En 
styrking av tilbudet i den første fasen barna bor i landet, vil kunne bidra til å forebygge 
psykososiale problemer og kriminalitet, samt bidra til en god og trygg livssituasjon og 
oppvekst i Norge, eller en best mulig retur til hjemlandet. 

1.2 Behovet for et spesialtilpasset bo- og omsorgstilbud

Enslige mindreårige asylsøkere er i en situasjon som på flere punkter skiller seg klart fra den 
situasjon andre barn som ivaretas av barnevernet er i. Hvert enkelt av disse barna har 
selvfølgelig sine individuelle behov som må ivaretas. Samtidig utgjør de en gruppe barn som 
er i en helt spesiell felles situasjon: 

 De har alle kommet til landet uten foreldre eller andre med foreldreansvar.
 Deres forhistorie og individuelle behov er vanligvis helt ukjent.
 De har så godt som alle behov for å bli ivaretatt gjennom et bo- og omsorgstilbud så 

snart som mulig etter ankomst til landet.  
 De har vanligvis ingen eller svært liten kjennskap til språket og landet. 
 De har vanligvis ingen lokal tilknytning til en eller flere spesielle kommuner. 
 De er alle i landet midlertidig i påvente av at utlendingsmyndighetene skal 

ferdigbehandle asylsøknaden deres og avgjøre om de skal få bli i landet eller ikke.

Det er departementets klare oppfatning at de fleste av disse barna i den første fasen vil bli best 
ivaretatt ved så snart som mulig å bli plassert i et spesialtilpasset senter skreddersydd for 
denne gruppen barn. Som det fremgår av Kapittel 4 skal barnevernets omsorgssenter bli et 
slikt senter.

Departementet mener at plassering på barnevernets omsorgssenter vil gi de aller fleste av 
disse barna et bedre alternativ enn å bli plassert i alternativene som er aktuelle for andre barn 
som barnevernet overtar omsorgen for: å bli plassert i et fosterhjem eller en av dagens 
barneverninstitusjoner, jf. barnevernloven §§ 4-14 og 4-15.

Ved å plassere de fleste av disse barna på spesialtilpassede omsorgssentre oppnår vi bl.a. 
følgende:

 At enslige mindreårige asylsøkere får bo sammen i den første fasen etter ankomst til 
landet. Det har vist seg at det for disse barna er positivt å få bo sammen med andre 
barn i samme situasjon, idet det blant annet gir følelse av trygghet og fellesskap.

 At vi får samlet, styrket og videreutviklet barnevernfaglig, flyktningfaglig og 
psykososial kompetanse knyttet til denne spesielle gruppen barn. Dette muliggjør en 
god, målrettet og helhetlig ivaretakelse av disse barnas særlige behov for omsorg og 
oppfølging.

 At det kan etableres et godt og permanent samarbeid med lokale hjelpeinstanser og 
tjenester og lokalsamfunnet for øvrig. Disse vil bygge opp kompetanse og erfaring 
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med løpende å ta imot og ivareta de enslige mindreårige som til enhver tid bor på 
omsorgssenteret.

 At det kan etableres gode og ensartede rutiner og praksis for samarbeidet mellom 
Utlendingsdirektoratet som har ansvar for asylsaken, omsorgssenteret som har 
omsorgsansvaret for barnet, samt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og den 
enkelte kommune som begge har ansvar for en eventuell etterfølgende bosetting.

1.3 Forslagets hovedinnhold og begrunnelse

Departementet foreslår at det innføres et nytt kapittel 5A i lov om barneverntjenester 
(barnevernloven), 17. juli 1992 nr. 100, som skal regulere både barnevernets omsorgsansvar 
for enslige mindreårige asylsøkere og selve omsorgstilbudet ved barnevernets omsorgssenter 
for mindreårige.

Forslaget til nytt kapittel hører naturlig hjemme i barnevernloven, idet ansvaret for de enslige 
mindreårige asylsøkerne og omsorgssenteret foreslås lagt til statlig regional 
barnevernmyndighet. Ved å innføre de nye bestemmelsene i denne loven blir det dessuten helt 
klart at dagens barnevernlov gjelder for enslige mindreårige asylsøkere, med de særlige 
bestemmelser som foreslås for ivaretakelse av disse barna i den første fasen etter at de har 
ankommet landet. Forslaget til nye bestemmelser er dessuten nært knyttet opp mot dagens 
bestemmelser i barnevernloven, herunder bestemmelsene i kapittel 4 Særlige tiltak og kapittel 
5 Institusjoner. Det er derfor hensiktsmessig å innføre de nye bestemmelsene i et nytt kapittel
i barnevernloven som følger direkte etter disse to kapitlene.

Departementet foreslår at ansvaret for å gi enslige mindreårige asylsøkere et bo- og 
omsorgstilbud under asylsøknadsbehandlingen og frem til bosetting eller til de forlater riket 
etter avslag, legges til statlig regional barnevernmyndighet. Bo- og omsorgstilbudet skal gis i 
form av opphold på et omsorgssenter for mindreårige som skal gi barnet god omsorg og 
trygghet og bidra til at de får den oppfølging og behandling de har behov for. 

Departementet foreslår videre at statlig regional barnevernmyndighet skal ha ansvaret for at 
omsorgssenter etableres og drives, på tilsvarende måte som den har ansvaret for etablering og 
drift av ordinære barneverninstitusjoner.

Det er etter departementets syn viktig å sikre at enslige mindreårige asylsøkere får et
likeverdig omsorgstilbud ved omsorgssenteret som det andre barn som ivaretas av barnevernet 
får etter dagens bestemmelser i barnevernloven. Departementet foreslår derfor at de rettslige 
rammene for senteret skal være de samme som for de ordinære barneverninstitusjonene. Dette 
medfører at det foreslås at dagens bestemmelser etter barnevernlovgivningen om beboernes 
rettigheter, om tilsyn, om kvalitetskrav og om godkjenning av private og kommunale aktører, 
gis tilsvarende anvendelse for omsorgssenteret. 

Etter departementets syn er det verken nødvendig eller hensiktsmessig at det skal treffes 
vedtak etter barnevernloven kapittel 4 som grunnlag for at hvert enkelt av disse barna skal 
kunne plasseres på omsorgssenteret. Så nær som alle barna i denne gruppen vil ha behov for 
et bo- og omsorgstilbud så snart som mulig etter ankomst til landet. Og for det store flertallet 
av dem vil omsorgssenteret være det alternativet som best kan ivareta deres behov. Alle 
enslige mindreårige asylsøkere som kommer til landet bør derfor så snart som mulig kunne 
tilbys plass på omsorgssenteret. Og dette bør skje uten at en kommunal barneverntjeneste 
først skal måtte bruke tid på å undersøke og vurdere om det enkelte barn har behov for 
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tilbudet, for deretter eventuelt å treffe vedtak, eller fremme forslag om vedtak, etter 
barnevernloven kapittel 4. 

Det vil dessuten stride mot systemet i barnevernloven om den kommunale barneverntjenesten 
skulle bli pålagt å treffe vedtak etter barnevernloven kapittel 4 for hver enkelt av de enslige 
mindreårige asylsøkerne. Etter dagens system treffer den kommunale barneverntjenesten eller 
fylkesnemnda slike vedtak bare dersom den etter en individuell vurdering finner at et barn har 
behov for at det iverksettes tiltak etter dette kapittelet i barnevernloven. 

Innføring av vedtak etter barnevernloven kapittel 4 som grunnlag for hver enkelt plassering på 
omsorgssenteret, vil for øvrig medføre innføring av et omfattende og ressurskrevende prosess 
som verken er tilpasset behovet eller situasjonen som oppstår ved overtakelse av ansvaret for 
enslige mindreårige asylsøkere. 

Departementet har derfor kommet til at det i stedet bør lovfestes en plikt for statlig regional 
barnevernmyndighet til å tilby enslige mindreårige asylsøkere plass på et omsorgssenter. 
Dette bør kombineres med en plikt til å trekke inn den kommunale barneverntjenesten for å 
foreta undersøkelser og å vurdere om det er behov for å treffe vedtak etter barnevernloven 
kapittel 4 i følgende tilfeller: der barn av spesielle grunner ikke ønsker opphold på 
omsorgssenteret (fordi de for eksempel har familie/kjente de heller vil bo hos), eller der barn 
har særlige behov av en slik karakter at de ikke kan ivaretas på en tilfredsstillende måte på 
omsorgssenteret.

I tillegg bør statlig regional barnevernmyndighet treffe et oppfølgingsvedtak som grunnlag for
barnets oppfølging mens det oppholder seg på senteret innen seks uker etter barnets ankomst 
til senteret. Som grunnlag for vedtaket skal omsorgssenteret ha utredet barnets situasjon og 
behov og utarbeidet et forslag til barnets oppfølging. Vedtaket vil være et enkeltvedtak som 
følger forvaltningslovens regler, og som etter departementets forslag skal kunne påklages til 
fylkesmannen. Adgang til å påklage vedtaket medfører at man kan få en faglig overprøving av 
om vedtaket ivaretar barnets individuelle behov for oppfølging og behandling.

Det foreslås videre at både omsorgssenteret og statlig regional barnevernmyndighet skal følge 
barnets utvikling nøye under hele oppholdet på senteret. Dette forutsetter for statlig regional 
barnevernmyndighet sin del at enkelte saksbehandlere får det som sitt særlige ansvar 
å følge med på utviklingen til barna som det er truffet oppfølgingsvedtak for.

Det foreslås at det nye kapittelet 5A skal omfatte alle enslige mindreårige asylsøkere, også de 
mellom 15 og 18 år. Kapittelet vil imidlertid først gjelde for de under 15 år. For at kapittelet
også skal gjelde for de mellom 15 og 18 år må det først fremmes en Kongelig resolusjon om 
at bestemmelsene fra et visst tidspunkt også skal gjelde for denne gruppen. 

Departementet foreslår for øvrig at det foretas nødvendige endringer i og tilføyelser til enkelte 
andre bestemmelser i barnevernloven, herunder at det foretas endringer i barnevernlovens 
bestemmelser om taushetsplikt og politiattest (samt i forskrift om politiattest), slik at 
taushetsplikten og kravet om politiattest for de som skal utføre tjenester eller arbeid for 
omsorgssenteret reguleres tilsvarende som for de som skal utføre tjenester eller arbeid for en 
ordinær barneverninstitusjon. Det foreslås videre tilføyelser i lov om pasientrettigheter slik at 
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statlig regional barnevernmyndighet er den instans som har rett til å samtykke til helsehjelp 
for enslige mindreårige asylsøkere og den som skal informeres om helsetilstanden og 
helsehjelpen som ytes til enslige mindreårige asylsøkere.
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2 Dagens situasjon

De fleste enslige mindreårige asylsøkere bor i dag i asylmottak for enslige mindreårige 
asylsøkere i påvente av behandlingen av asylsaken og den etterfølgende bosettingen eller 
returen. Det er frivillig for asylsøkere å oppholde seg i mottak mens asylsøknaden blir 
behandlet. Dette gjelder også for enslige mindreårige asylsøkere. Myndighetene har imidlertid 
et klart ønske om at disse bor i mottaket til søknaden er ferdigbehandlet, og oppfordrer derfor 
sterkt til at den enslige mindreårige oppholder seg i mottaket.

Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år plasseres på Vårli mottak i Moss, som er et eget 
mottak for denne aldersgruppen. Enslige mindreårige asylsøkere over 15 år plasseres først i 
transittmottak på Hvalstad i Asker. Når asylintervju og eventuell aldersundersøkelse er 
gjennomført, blir de overført til ordinære mottak. Søkere som fortsatt vurderes til å være 
enslige mindreårige mellom 15 og 18 år, blir plassert i en av de fem opprettede avdelingene 
for enslige mindreårige asylsøkere i ordinære mottak forskjellige steder i landet. 

En mindre gruppe enslige mindreårige asylsøkere kommer imidlertid sammen med 
følgepersoner som utøver omsorgen for dem i foreldrenes sted. Disse blir etter opphold i 
transittmottak plassert i ordinære mottak sammen med følgepersonene.

Noen enslige mindreårige asylsøkere har slekt eller venner i landet og ønsker heller opphold 
der enn på et mottak. I tilfeller der den mindreårige i stedet velger privat opphold sendes det 
melding om dette til den kommunale barneverntjenesten der den mindreårige oppholder seg. 
Den kommunale barneverntjenesten har deretter ansvar for å følge opp meldingen etter 
reglene i barnevernloven. I tillegg til dette forsvinner det årlig noen enslige mindreårige
asylsøkere fra mottakene. I slike tilfeller iverksettes egne prosedyrer for så snart som mulig å 
spore opp og ivareta de som har forsvunnet.

Utlendingsdirektoratet skal sørge for at enslige mindreårige asylsøkere får tilfredsstillende 
omsorgs- og boforhold på mottakene. Mottakene drives imidlertid av private eiere, 
organisasjoner eller kommuner, og det er disse som har det daglige omsorgsansvaret for 
barna. Elementer som inngår i dette omsorgsansvaret er basisbehov som mat, klær, husrom og 
helsetjenester, fellesskap, trygghet, grensesetting, skolegang og fritidsaktiviteter.

Ansvaret for, innholdet i og kvaliteten på tilbudet som gis til enslige mindreårige asylsøkere i 
mottakene er i svært liten grad regulert i lov eller forskrift. Det samme gjelder den enslige 
mindreårige asylsøkerens rettssikkerhet under oppholdet. Innholdet i og kvaliteten på tilbudet 
som gis i mottakene er imidlertid definert i styringsdokumenter, retningslinjer og 
rutinebeskrivelser for asylmottak. De viktigste er:

 Reglement for drift av statlig mottak (Driftsreglementet)
 Kravspesifikasjon til driftsreglement 
 Det årlige føringsbrev fra Utlendingsdirektoratet til mottakene
 Faglige retningslinjer for arbeidet med enslige mindreårige i statlige mottak 
 Reglement for økonomisk hjelp til personer i statlige mottak
 Rutinebeskrivelse for arbeidsoppgaver i ordinære mottak 

I tillegg kommer de til enhver tid gjeldende rundskriv og veiledere. 
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3 Internasjonale forpliktelser og retningslinjer 

Norge har ratifisert flere internasjonale konvensjoner som oppstiller forpliktelser i forhold til 
ivaretakelse av barn generelt og enslige mindreårige asylsøkere spesielt. Av disse kan nevnes 
FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989, FNs konvensjon om 
flyktningers rettsstilling av 28. juli 1951, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 
16. desember 1966, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter av 16. 
desember 1966, og Europarådets konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de 
grunnleggende friheter (EMK) av 4. november 1950. 

FNs barnekonvensjon er den konvensjonen som mest spesielt formulerer barns rettigheter. 
Konvensjonen er bygget på hensynet til barnets beste og utledet av den tanke at barn er 
sårbare og trenger spesielt vern og omsorg. I tillegg slår den fast at barn har selvstendige 
rettigheter innenfor folkeretten, og at barneperspektivet skal gjennomsyre alle beslutninger av 
betydning for barn. 

Barnekonvensjonen er inkorporert i norsk lov ved menneskerettsloven av 21. mai 1999 nr. 30
og det følger av lovens § 3 at konvensjonen går foran ved motstrid med annen lovgivning.  

Ett av de grunnleggende prinsippene i barnekonvensjonen er forbudet mot diskriminering, jf. 
artikkel 2. Dette innebærer at alle barn innenfor statens jurisdiksjon, herunder enslige 
mindreårige asylsøkere, skal sikres de rettigheter som følger av konvensjonen. Andre 
fremtredende prinsipper i konvensjonen er blant annet retten til å si sin mening og bli hørt, 
retten til liv, overlevelse og utvikling, samt at hensynet til barnets beste skal være 
grunnleggende ved alle handlinger som berører barn. 

Av særlig relevans for de lovendringer som foreslås i høringsnotatet, er barnekonvensjonen
artikkel 20, jf. artikkel 22 nr.2. 

Artikkel 20 har en egen bestemmelse om rett til særlig beskyttelse og bistand fra staten for 
barn som er fratatt sitt familiemiljø. Den lyder som følger: 

1. Et barn som midlertidig eller permanent er fratatt sitt familiemiljø, eller som i egen 
interesse ikke kan tillates å bli værende i et slikt miljø, skal ha rett til særlig 
beskyttelse og bistand fra staten.

2. I samsvar med sin nasjonale lovgivning skal partene sikre alternativ omsorg for et 
slikt barn.

3. Slik omsorg kan f.eks. omfatte plassering i fosterhjem, Kafala etter islamsk lov, 
adopsjon eller, om nødvendig, plassering i institusjon egnet for omsorg for barn. Når 
mulige løsninger overveies, skal det tas tilbørlig hensyn til ønskeligheten av 
kontinuitet i barnets oppdragelse og til barnets etniske, religiøse, kulturelle og 
språklige bakgrunn.

Det følger videre av artikkel 22 nr. 2 at dersom det ikke er mulig å finne foreldre eller andre 
familiemedlemmer til barn som søker flyktningstatus, skal barnet gis samme beskyttelse i 
henhold til konvensjonen som ethvert annet barn som av en aller annen grunn permanent eller 
midlertidig er berøvet sitt familiemiljø. 
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Da FNs komité for barnets rettigheter i 2005 behandlet Norges tredje rapport til FN om 
barnekonvensjonen, kom den med følgende anbefaling til norske myndigheter knyttet til 
artikkel 22:   

”Komitéen ber parten innstendig om å styrke tiltakene for å sikre tilstrekkelig støtte og tilsyn 
for barn som bor på mottak, samt tilfredsstillende psykologisk og psykiatrisk omsorg for 
traumatiserte asylsøkende barn. Komiteen anbefaler at parten forbedrer situasjonen på 
mottak for enslige barn som søker asyl, både gjennom midler og tilstrekkelig faglært og 
kompetent personell, slik at hjelpen og omsorgen for disse barna blir like god som den som 
ytes i andre institusjoner i barnvernet. Parten bør også treffe ytterligere tiltak for å sikre 
raskere behandling av asylsøknader.” 

FN har for øvrig også utarbeidet generelle retningslinjer, anbefalinger og grunnprinsipper for 
arbeidet med flyktningbarn. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ga i 1994 ut 
generelle retningslinjer for arbeid med flyktningbarn, og i 1997 utarbeidet kommissariatet 
”Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied children seeking 
Asylum”. Fra disse anbefalingene nevnes blant annet

 Det skal utnevnes verge (guardian, adviser) for barnet som skal sørge for kontinuitet i 
det omsorgstilbudet enslige mindreårige får 

 Flytting mellom ulike oppholdssteder skal begrenses til et minimum
 Det skal føres jevning tilsyn for å sikre barnets fysiske og psykiske helse. Tilsynet må 

utføres av kvalifiserte personer
 Staten må sørge for at barnet tilbys psykologiske helsetjenester som er tilpassets 

barnets kultur
 Personale som skal arbeide med enslige mindreårig bør rekrutteres spesielt og gis 

opplæring.

Videre gav UNHCR og Den Internasjonale Redd Barna- alliansen i 2005 ut ”Erklæring om 
god praksis” om enslige mindreårige i Europa-programmet. Der er det nedtegnet 
grunnprinsipper for arbeidet med enslige mindreårige som bygger på barnekonvensjonen og 
UNHCRs retningslinjer fra 1997. Her sies blant annet at myndighetene må finne en passende 
omsorgsplassering, og at større enslige mindreårige ikke må plasseres for seg selv. 

Det er departementets oppfatning at Norges folkerettslige forpliktelser og retningslinjer på 
området ivaretas ved forslaget til lov- og forskriftsendringer som nå fremmes. 
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4 Barnevernets omsorgssenter for mindreårige

4.1 Tilbudet til de mindreårige 

Enslige mindreårige asylsøkere skal få tilbud om opphold på et omsorgssenter for 
mindreårige. Omsorgssenteret skal ta utgangspunkt i de enslige mindreårige asylsøkernes 
behov og skal gi barna: 

- en trygg bo- og omsorgsbase
- omsorg preget av forutsigbarhet og varme 
- behandling for traumer, savn og vanskelige opplevelser 
- hjelp til å tilpasse seg det norske samfunnet
- grunnlag for en best mulig bosetting eller retur 

samt 
- den samme rettssikkerhet som andre barn som er under barnevernets omsorg 

Allerede ved ankomst skal omsorgssenteret vurdere det enkelte barns situasjon og behov og 
ivareta de individuelle behovene på best mulig måte. Innen seks uker etter barnets ankomst 
skal statlig regional barnevernmyndighet treffe et vedtak om barnets oppfølging som skal 
legges til grunn for den videre oppfølgingen mens barnet oppholder seg på senteret. 

Omsorgsenteret skal videre gi barna et tilbud om gruppebehandling. I gruppene skal de få 
anledning til å snakke om temaer som blant annet omhandler å være asylsøker, å være enslig, 
å være på omsorgsenteret, å savne foreldre eller andre opprinnelige omsorgspersoner og å ha 
vært på flukt. 

For å tilpasse seg det norske samfunn er det viktig med rask oppstart i skole og barnehage. 
Omsorgssenteret skal besørge dette. Det skal videre utvikles et nettverk i nærmiljøet hvor 
barna kan få tilbud om aktiviteter og sosialisering med norske barn og voksne, bl.a. gjennom
kontakt med frivillige organisasjoner og idrettslag.

Omsorgssenteret skal inndeles i mindre enheter, noe som gir mulighet for fleksibilitet og 
differensiering i forhold til barnas alder, nasjonalitet, søsken og varierende ankomsttall. 
Opphold på et omsorgssenteret vil gi de enslige mindreårige asylsøkerne mulighet til å bo 
sammen. Dette viderefører mottakenes erfaringer med at det er positivt for de fleste enslige 
mindreårige asylsøkere å bo sammen, da det gir følelse av trygghet og fellesskap. Samtidig vil 
de mindre enhetene sikre deres behov for ro og beskyttelse.

Bemanningen skal være lik bemanningen på en ordinær barneverninstitusjon. Dette skal sikre 
kontinuerlig og stabil omsorg og oppfølging. Det faglige fundament for senteret skal bygge på 
prinsipper om utviklingsstøttende omsorg og hva som hjelper barn som har opplevd traumer. 
Å sikre en strukturert og forutsigbar hverdag er første steg i traumebehandling. Personalet 
skal læres opp i utviklingspsykologi, traumepsykologi, kunnskap om hvordan man overlever 
som flyktning, kulturen i avgiverland, tverrkulturell kommunikasjon, norsk flyktningpolitikk 
og forvaltning, bruk av tolk og barnevernfaglig omsorg. 
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4.2 Omsorgssenterets ansvar for praktiske oppgaver

Når en enslig mindreårig asylsøker kommer til landet må det utføres en rekke praktiske 
oppgaver. Det er i dag utlendingsmyndighetene og mottakene som utfører disse. Det er 
fortsatt utlendingsmyndighetene som skal behandle og avgjøre spørsmålet om den enslige 
mindreårige asylsøkeren skal få opphold i Norge eller ikke, og som herunder skal vurdere 
asylsøkerens identitet og alder og om foreldre eller andre omsorgspersoner skal forsøkes 
oppsporet. En del av de praktiske oppgavene er nært knyttet opp mot 
utlendingsmyndighetenes behandling av asylsaken og bør av den grunn også fremover utføres 
av utlendingsmyndighetene. Dette gjelder bl.a. oppnevningen av asyladvokaten og 
gjennomføringen av asylintervjuet.

Andre oppgaver bør av praktiske grunner overtas av omsorgssenteret. Etter departementets 
syn bør omsorgssenteret overta ansvaret for følgende oppgaver:

Oppgaver knyttet til varsling av andre myndigheter
 Sende varsel til overformynderiet for å få oppnevnt verge
 Sende varsel til skole, lokalt politi og den kommunale barneverntjenesten
 Sørge for at det blir gitt varsel til helsemyndighetene og foretatt nødvendig 

helsekontroll, i de tilfeller hvor det ikke allerede er gjort
 Varsle aktuelle myndigheter dersom barn forsvinner

Oppgaver knyttet til barnet som asylsøker 
 Legge forholdene til rette for at Utlendingsdirektoratet kan foreta asylintervjuet, i de 

tilfeller hvor det ikke allerede er gjort
 Gi barn over 7 år, og yngre barn som vil ha forståelse ut i fra sin alder og modenhet, 

innledende og løpende tilpasset informasjon om sin situasjon som enslig mindreårig 
asylsøker

Oppgaver knyttet til bosetting eller retur
 Forberede barnet på- og bistå barnet ved- bosetting
 Samarbeide med og bistå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og kommunen ved 

bosetting
 Forberede barnet på- og bistå barnet ved- eventuell retur

Etter departementets syn er det ikke behov for å regulere disse oppgavene i lov eller forskrift. 
Det bør imidlertid utarbeides retningslinjer som klargjør hva oppgavene består av og hvordan 
de skal utføres.
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5 Forslag til regulering

Etter departementets syn bør både ansvaret for og kravene til tilbudet som skal gis 
mindreårige på omsorgssenteret, reguleres. I tillegg bør det foretas andre reguleringer som 
bidrar til å sikre at barnas behov og rettssikkerhet blir best mulig ivaretatt.

Forslagene til regulering foreslås inntatt i et nytt kapittel i barnevernloven – Kapittel 5 A 
Omsorgssenter for mindreårige. I tillegg foreslås det nødvendige endringer i og tilføyelser til 
andre bestemmelser i barnevernloven, forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven 
(politiattestforskriften), 15. oktober 1999 nr. 1090 samt lov om pasientrettigheter 
(pasientrettighetsloven), 2. juli 1999 nr. 63. 

5.1 Statlig regional barnevernmyndighets ansvar for å gi et tilbud om 
opphold på et omsorgssenter

Personer som søker asyl skal ifølge utlendingsloven § 41a gis tilbud om innkvartering mens 
asylsøknaden behandles. Innkvarteringen skjer i statlige mottak for asylsøkere. 
Utlendingsdirektoratet har det faglige og administrative ansvaret for mottakene. Den daglige 
driften ivaretas av kommuner, private eller organisasjoner etter avtale med 
Utlendingsdirektoratet.  

Departementet foreslår at det fremtidige ansvaret for å gi enslige mindreårige asylsøkere et 
bo- og omsorgstilbud frem til bosetting eller retur, legges til statlig regional 
barnevernmyndighet, dvs. Barne-, ungdoms- og familieetaten. Statlig regional 
barnevernmyndighet har i dag ansvaret for etablering og drift av barneverninstitusjoner. Den 
har blant annet også ansvaret for å bistå den kommunale barneverntjenesten med plassering av 
barn utenfor hjemmet, jf. barnevernloven §§ 5-1 og 2-3 annet ledd. Bo- og omsorgstilbudet 
foreslås gitt i form av et tilbud om opphold på et omsorgssenter for mindreårige, jf. forslag til 
§ 5A–1 første ledd. 

Det foreslås at det fremgår av loven at statlig regional barnevernmyndighets ansvar for å gi 
enslige mindreårige asylsøkere opphold i senteret, inntrer fra det øyeblikket den enslige 
mindreårige blir overført fra utlendingsmyndighetene, og varer til han/hun blir bosatt i en 
kommune, eller forlater riket etter avslått søknad, jf. forslag til § 5A–1 annet ledd. Den 
enslige mindreårige asylsøkeren kan bli overført fra politiets utlendingsenhet rett etter 
registrering av asylsøknaden, men kan også bli overført etter å ha oppholdt seg en periode i 
utlendingsmyndighetenes mottak. Eksempel på sistnevnte kan være en enslig mindreårig som 
blir overført til omsorgssenteret etter først å ha blitt plassert i ordinært mottak sammen med en 
voksen følgeperson, se punkt 5.1.2. 

Når barnevernet overtar omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 
år, skal dessuten de av disse som utlendingsmyndighetene er usikker på om er under 18 år,
først få opphold i mottak for asylsøkere. De som utlendingsmyndighetene etter en 
aldersvurdering finner at sannsynligvis var under 18 år da søknaden ble fremmet, skal få 
tilbud om opphold på omsorgssenteret. 
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Det at tilbudet varer til han/hun blir bosatt i en kommune eller forlater riket etter avslått 
søknad, medfører at også personer som fyller 18 år etter at de har ankommet omsorgssenteret 
får bli på omsorgssenteret frem til dette tidspunktet.

Som det fremgår av punkt 1.3 legger departementet til grunn at enslige mindreårige 
asylsøkere som en hovedregel vil ha behov for et slikt spesialtilpasset omsorgstilbud som 
omsorgssenteret skal være frem til bosetting eller retur. Departementet anser det derfor verken 
nødvendig eller hensiktsmessig at den kommunale barneverntjenesten i hvert enkelt tilfelle 
skal vurdere den enslige mindreåriges behov for plassering i senteret ut i fra reglene i 
barnevernloven kapittel 4. Etter departementets oppfatning er heller ikke et vedtak om 
plassering etter barnevernloven kapittel 4 nødvendig for fullt ut å ivareta den enslige 
mindreåriges behov og rettssikkerhet under oppholdet på senteret. Det vises til punkt 5.2 om 
et individuelt tilpasset tilbud, punkt 5.4 om den mindreåriges rettigheter under opphold på 
omsorgssenteret, og punkt 5.5 om tilsyn.  

Dersom det imidlertid skulle vise seg at en mindreårig sine behov av spesielle grunner ikke 
kan ivaretas på en tilfredsstillende måte ved senteret, skal omsorgssenteret varsle 
barneverntjenesten for vurdering av om det bør iverksettes tiltak etter barnevernloven kapittel 
4, se punkt 5.1.1. 

5.1.1 Forholdet til særlige tiltak etter barnevernloven kapittel 4

Det vil, som ovenfor nevnt, kunne være tilfeller der omsorgssenteret finner at en enslig 
mindreårig har et omsorgs- eller hjelpebehov som strekker seg ut over det senteret kan ivareta. 
Dette kan f. eks. gjelde der et barn har rusproblemer eller andre alvorlige atferdsproblemer 
eller der et barn trenger ekstra omsorg på grunn av lav alder eller spesielle behov. I slike 
tilfeller må omsorgssenteret trekke inn den kommunale barneverntjenesten slik at den kan 
vurdere om tiltak etter barnevernloven kapittel 4 bør iverksettes. Det samme kan gjelde der en 
enslig mindreårig kommer til rette etter å ha forsvunnet fra omsorgssenteret til ukjent sted. I 
disse sakene er det viktig så langt som mulig å få klarhet i hva barnet har opplevd og hva som 
var årsaken til forsvinningen. Bakgrunnen for hendelsen og barnets situasjon kan indikere at 
barnet har særlige behov som tilsier at det bør iverksettes tiltak etter barnevernloven kapittel 
4. Senteret må være særlig oppmerksom på forhold som kan tyde på at barnet er offer for 
menneskehandel. Dersom det foreligger opplysninger som peker i den retning, må både den 
kommunale barneverntjenesten og politiet varsles, slik at barnets risikosituasjon og behovet 
for tiltak blir vurdert. 

Videre vil den kommunale barneverntjenesten, som i dag, måtte trekkes inn i de tilfeller en 
enslig mindreårige asylsøker ønsker å bo privat hos slekt eller andre i stedet for på 
omsorgssenteret. Dette for å få vurdert omsorgssituasjonen i det aktuelle hjemmet og behovet 
for eventuelle tiltak etter barnevernloven. I tilfeller der slekt eller andre kan tilby den enslige 
mindreårige trygge rammer ut i fra bl.a. kjennskap til barnet og felles språk og kultur, vil det å 
bo privat kunne være til den enslige mindreåriges beste. Departementet er imidlertid av den 
oppfatning at det vil være til de fleste enslige mindreåriges beste å bli boende på 
omsorgssenteret, der barnevernmyndighetene har en helt annen mulighet til å påse at de 
innenfor regulerte rammer får en trygg og god omsorgssituasjon med den oppfølging og 
behandling de har behov for. Dersom omsorgssenteret finner at det vil være bedre for et barn
å bli boende på omsorgssenteret enn å bo privat hos slekt eller andre, mener derfor 
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departementet at omsorgssenteret bør søke å oppmuntre dette barnet til å bli boende på 
senteret til det skal bosettes i en kommune eller eventuelt forlate riket.

Det foreslås på bakgrunn av dette at det lovfestes en plikt for omsorgssenteret til å varsle den 
kommunale barneverntjenesten for vurdering av om det bør iverksettes særlige tiltak etter 
barnevernloven kapittel 4 dersom omsorgssenteret ved barnets ankomst eller senere finner at 
barnets behov ikke kan ivaretas på en tilfredsstillende måte ved omsorgssenteret, eller barnet 
ønsker opphold utenfor omsorgssenteret, jf. forslag til § 5A-4 annet ledd og § 5A-6 annet 
ledd.

5.1.2 Særlig om enslige mindreårige asylsøkere med følgepersoner og barn 
som etterlates i mottak

Enslige mindreårige asylsøkere som kommer til landet i følge med voksne som utøver 
omsorgen for dem, blir i dag plassert på vanlig mottak sammen med følgepersonen(e). 

Avgjørende for om de skal plasseres i ordinære mottak sammen med følgepersonen(e), er om 
det er en reell tilknytning mellom den mindreårige og følgepersonen(e), og om 
følgepersonen(e) faktisk utøver, og fortsatt ønsker å utøve, omsorgen for den mindreårige. 

Departementet foreslår at ovennevnte praksis videreføres. Dette da det oftest vil være uheldig 
for den mindreårige asylsøkeren å bli skilt fra personer som han/hun har tilknytning til. Skulle 
det imidlertid vise seg at det ikke er en reell tilknytning mellom den mindreårige asylsøkeren 
og følgepersonen(e), og/eller følgepersonen(e) ikke utøver eller ikke ønsker å fortsette å utøve 
omsorgen for den mindreårige, bør den mindreårige overføres til omsorgssenteret. 

Dersom følgepersonen(e) motsetter seg å bli skilt fra barnet, og mottaket mener det er 
mangler ved barnets omsorgssituasjon som tilsier tiltak etter barnevernloven, vil mottaket 
etter departementets oppfatning måtte melde fra til den kommunale barneverntjenesten. 
Barneverntjenesten vil på vanlige måte følge opp meldingen og foreta en vurdering av om det 
bør iverksettes særlige tiltak etter barnevernloven kapittel 4. 

Det forekommer også at barn etterlates av sine foreldre mens de er i asylmottak. Etter 
departementets oppfatning bør disse som en hovedregel overføres til omsorgssenteret i 
påvente av utlendingsmyndighetenes eventuelle oppsporing av foreldrene eller eventuelle 
bosetting eller retur. 

5.1.3 Økonomisk ansvar

Utgiftene forbundet med opphold i omsorgssenteret etter forslagets § 5A-1 skal dekkes av 
statlig regional barnevernmyndighet, jf. forslag til § 5A-9. 

Der omsorgssenteret brukes som plasseringssted etter vedtak hjemlet i barnevernloven 
kapittel 4 vil bestemmelsene om utgiftsfordeling i lovens kapittel 9 gjelde, jf. forslag til 
§ 5A-10 og punkt 5.9. 
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5.2 Et individuelt tilpasset tilbud

Omsorgssenterets hovedoppgave vil være å gi det enkelte barn god omsorg og trygghet og å 
bidra til at det får nødvendig oppfølging og behandling ut i fra sine individuelle behov, jf. 
forslaget til § 5A-3, annet ledd. 

Departementet foreslår at omsorgssenteret allerede ved barnets ankomst skal vurdere barnets 
situasjon og behov og ivareta behovene på best mulig måte, jf. forslaget til § 5A-4 første ledd. 
Departementet foreslår videre at statlig regional barnevernmyndighet innen seks uker etter 
ankomst skal treffe et vedtak om barnets oppfølging som skal ligge til grunn for den videre 
oppfølgingen av barnet på senteret, jf. forslaget til § 5A-5 og punkt 5.2.1. I tillegg foreslås det 
at omsorgssenteret og statlig regional barnevernmyndighet skal få et løpende ansvar for å 
følge barnets videre utvikling nøye og om nødvendig sørge for at det treffes nytt vedtak, jf. 
forslag til § 5A-6 og punkt 5.2.2.

5.2.1 Vedtak om barnets oppfølging

Som det fremgår av punkt 1.3 og 5.1 finner departementet at det ikke skal treffes vedtak av 
den kommunale barneverntjenesten etter kapittel 4 som grunnlag for å plassere enslige 
mindreårige på omsorgssenteret. 

Etter departementet syn bør det imidlertid treffes et vedtak av statlig regional 
barnevernmyndighet som grunnlag for den oppfølging det enkelte barn skal få mens det 
oppholder seg på omsorgssenteret. En plikt til å treffe et slikt vedtak for hvert enkelt barn vil 
bidra til å sikre at det blir foretatt en reell utredning av det enkelte barns situasjon og behov og 
at omsorgssenterets individuelle oppfølgingsplikt overfor hvert enkelt barn blir konkretisert 
og tydeliggjort. Et vedtak vil dessuten utgjøre et grunnlagsdokument for fylkesmannens 
individtilsyn og vil kunne påklages av vergen (eller barnet selv dersom det er over 15 år) 
dersom denne skulle mene at vedtaket ikke medfører at barnet får den individuelle 
oppfølgingen det har behov for. Vedtaket vil således bidra til å sikre barnets individuelle 
oppfølgning.

Det treffes ikke vedtak om oppfølgingen av enslige mindreårige på dagens asylmottak. Det 
utarbeides imidlertid en individuell kartleggings- og tiltaksplan (IKTP) for hvert enkelt barn. 
Tiltaksplanen som benyttes i forbindelse med oppfølgingen i mottak er en plan over konkrete 
tiltak som skal iverksettes for å følge opp spesielle forhold knyttet til den enslige mindreårige.
Et vedtak om barnets oppfølging vil således fullt ut erstatte den funksjon tiltaksplanen har 
hatt.  

Om vedtakets innhold
Som det fremgår av punkt 4.1 skal omsorgssenteret i utgangspunktet ha et tilbud som er 
tilpasset denne særlige gruppens behov. Vedtaket skal imidlertid ta utgangspunkt i det enkelte 
barns individuelle behov og konkretisere hva det enkelte barn har et særlig behov for. Enkelte 
barn vil for eksempel kunne ha større konsentrasjonsproblemer som medfører behov for 
ekstra tett oppfølging eller iverksetting av særlige tiltak i forhold til skolearbeid, andre barn 
vil kunne ha angstproblemer av en slik karakter at det er behov for spesielt trygge rammer og 
rutiner rundt barnet, noen barn vil kunne ha så alvorlige traumer at de har behov for mer 
omfattende behandling, enkelte vil kunne ha behov for spesiell medisinsk oppfølging som 
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følge av fysiske skader eller kroniske sykdommer, og enkelte vil kunne ha særlige vansker 
som medfører behov for iverksetting av mer omfattende utredning.

Vedtaket skal konkretisere både de tiltak omsorgssenteret selv skal iverksette for å ivareta 
barnets individuelle behov, samt de initiativ omsorgssenteret skal ta overfor andre 
myndigheter og tjenester (for eksempel skolemyndighetene og helsetjenestene) for å bidra til 
at disse iverksetter de nødvendige tiltak. Vedtaket kan imidlertid bare pålegge 
omsorgssenteret selv plikter. Vedtaket kan således ikke gå ut på at andre instanser og tjenester 
skal gjennomføre visse tiltak eller en viss behandling overfor barnet, men kan gå ut på at 
omsorgssenteret skal ta nærmere konkretiserte initiativ overfor disse for å bidra til at tiltakene 
og behandlingen iverksettes.

Om hvem som skal treffe vedtaket og når vedtaket skal treffes
Det foreslås at vedtaket skal treffes av statlig regional barnevernmyndighet og ikke av 
omsorgssenteret selv, som er den som blir forpliktet av vedtaket og som skal stå for selve 
oppfølgingen. 

Omsorgssenteret har imidlertid allerede den daglige omsorgen for barnet og vil besitte særlig 
kompetanse i forhold til denne gruppen barn. Det foreslås derfor at omsorgssenteret først i 
samarbeid med barnet skal utrede dets situasjon og behov og utarbeide et forslag til 
oppfølging. Det at utredningen og forslaget skal utarbeides i samarbeid med barnet innebærer 
at både barnet selv, ut i fra alder og modenhet, og vergen skal trekkes inn i arbeidet. Forslaget 
skal så oversendes statlig regional barnevernmyndighet, som med utgangspunkt i forslaget 
skal foreta en selvstendig vurdering og treffe vedtak, jf. forslag til § 5A-5 første ledd.

Behovet for tilstrekkelig tid til å utrede, femme forslag, vurdere og treffe vedtak om barnets 
oppfølging må avveies mot behov for å få et vedtak om oppfølging så snart som mulig etter 
barnets ankomst. Departementet har ut i fra denne avveiningen kommet til at omsorgssenteret 
skal oversende sitt forslag til statlig regional barnevernmyndighet inne tre uker etter barnets 
ankomst til senteret. Statlig regional barnevernmyndighet skal deretter treffe vedtak innen 
seks uker etter barnets ankomst til senteret, jf. forslag til § 5A-5 annet ledd. Se for øvrig punkt 
5.2.2. om plikten til å følge barnets videre utvikling nøye under hele oppholdet.

Om adgangen til å påklage og overprøve vedtaket
Statlig regional barnevernmyndighet sitt oppfølgingsvedtak vil være et enkeltvedtak som 
omfattes av forvaltningslovens regler, herunder reglene i Kapittel V Om vedtaket og Kapittel 
VI om klage og omgjøring, med de særregler som er fastsatt i barnevernloven, jf. 
barnevernloven § 6-1, første ledd.

Oppfølgingsvedtaket vil således kunne påklages. Adgangen til å påklage vedtaket medfører at 
det blir mulig å få overprøvd omsorgssenteret og statlig regional barnevernmyndighets 
vurdering av hvilken individuell oppfølging barnet skal ha mens det oppholder seg på 
senteret. 

Etter forvaltningsloven § 28 første ledd er klageinstansen det forvaltningsorgan som er 
nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, i dette tilfellet Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet. Departementet foreslår imidlertid i stedet at fylkesmannen 
skal være klageinstansen, jf. forslaget til endring i barnevernloven § 6-5 første ledd. 
Fylkesmannen representerer en utenforstående tredjeinstans som vil kunne foreta en 
selvstendig overprøving av statlig regional barnevernmyndighet sitt vedtak. Fylkesmannen er 
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dessuten allerede klageinstans for enkeltvedtak som barneverntjenesten treffer, og besitter 
således kompetanse knyttet til å behandle klagesaker på barnevernområdet. Videre foreslås 
det i dette høringsnotatet at fylkesmannen skal ha tilsynsansvar for omsorgssenteret, jf. punkt 
5.5. Ved også å gjøre fylkesmannen til klageinstans, oppnås den fordel at fylkesmannen kan 
dra nytte av sin kunnskap og erfaring fra tilsynet ved klagebehandlingen og omvendt. 

Vedtaket kan påklages av en part eller en annen med rettslig klageinteresse, jf. 
forvaltningsloven § 28 første ledd. I forhold til oppfølgingsvedtaket vil det først og fremst 
være barnets verge som vil kunne påklage vedtaket. Dersom barnet selv har fylt 15 år og 
forstår hva saken gjelder, vil dessuten også barnet selv kunne påklage vedtaket, jf. 
barnevernloven § 6-3 annet ledd. 

Frist for å klage vil være tre uker regnet fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem 
til vergen/barnet, jf. forvaltningsloven § 29, første ledd. Klagen skal fremsettes for det 
forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, det vil si statlig regional barnevernmyndighet. 
Statlig regional barnevernmyndighet kan selv oppheve eller endre vedtaket dersom den finner 
at klagen er begrunnet. Dersom statlig regional barneverntjeneste ikke finner grunn til å 
omgjøre vedtaket, skal klagen oversendes fylkesmannen sammen med sakens dokumenter, jf. 
forvaltningsloven § 33.

Det følger av barnevernloven § 6-6 at fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket. Dette 
medfører at fylkesmannen både vil kunne overprøve vurderingen av hva som er barnets 
situasjon og behov, og om den oppfølgingen som omsorgssenteret skal yte bidrar til at barnet 
får den oppfølging og behandling det har behov for, i tråd med forslaget til § 5A-3 annet ledd.

Om tilsyn med at vedtaket følges
Fylkesmannen skal etter departementets forslag føre tilsyn med omsorgssenteret, jf. punkt 5.5. 
Fylkesmannen skal blant annet påse at senteret drives i samsvar med bestemmelsene i 
barnevernloven, herunder at oppfølgingsvedtaket følges, jf. forslag til § 5A-5.

5.2.2 Ansvaret for å følge barnets utvikling under hele oppholdet 

Det foreslås at både omsorgssenteret og statlig regional barnevernmyndighet skal følge nøye 
med på barnets utvikling under hele oppholdet, for å sørge for at omsorgssenteret kontinuerlig 
gir barnet den oppfølging og behandling det har behov for i tråd med forslag til § 5A-3 annet 
ledd, jf. forslag til § 5A-6, første ledd første punktum. Ved vesentlige endringer i barnets 
behov for oppfølging foreslås det at det skal treffes nytt oppfølgingsvedtak, jf. forslag til
§ 5A-6, første ledd annet punktum.

For at statlig regional barnevernmyndighet skal kunne treffe gode oppfølgingsvedtak og 
deretter kunne følge med på barnets utvikling bør enkelte saksbehandlere ha det som sitt 
særlige ansvar å følge opp omsorgssenteret, å treffe oppfølgingsvedtak, samt å følge med på 
den videre utviklingen til barna. 
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5.3 Omsorgsansvaret

Enslige mindreårige asylsøkere er i en situasjon der foreldre eller andre personer med 
foreldreansvar er fraværende. I deres fravær har barna behov for at funksjonene som følger av 
foreldreansvaret ivaretas av andre.

Ut over ansvaret for daglig omsorg og oppfølging, omfatter foreldreansvaret ansvar for å ta 
avgjørelser for barn i personlige spørsmål innenfor de grenser som følger av barns rett til selv 
å være med på avgjørelser og barns selvråderett, samt å ivareta andre mer juridiske sider av 
foreldreansvaret.

I dag har Utlendingsdirektoratet og asylmottaket omsorgsansvaret for den enslige mindreårige 
asylsøkeren inntil han/hun bosettes i en kommune eller forlater riket. Ansvaret er ikke 
lovhjemlet men slått fast i Utlendingsdirektoratets rundskriv 9/99 INA. Det fremgår av 
rundskrivets punkt 3 at ”Utlendingsdirektoratet har ansvar for at enslige mindreårige 
asylsøkere får et forsvarlig omsorgstilbud mens de venter på behandling av asylsøknaden 
frem til bosetting eller avreise fra Norge.” Det fremgår videre av rundskrivets punkt 4 a at 
”Mottaket har et særlig ansvar for enslige mindreårige og skal sikre at denne gruppen får 
nødvendig oppfølging og omsorg.”

I forbindelse med at omsorgsansvaret overføres til barnevernet bør barnevernmyndighetenes 
omsorgsansvar lovhjemles. Samtidig bør det klargjøres hva omsorgsansvaret skal omfatte.

5.3.1 Statlig regional barnevernmyndighets omsorgsansvar

Hovedbegrunnelsen for å overføre omsorgsansvaret til barnevernet er å sikre enslige 
mindreårige asylsøkere en best mulig omsorg og oppfølging i mottaksfasen. Etter 
departementets oppfatning sikres dette best ved at statlig regional barnevernmyndighet fullt ut 
ivaretar barnas daglige omsorg og følger opp saker av personlig karakter knyttet til det enkelte 
barn mens barnet bor på omsorgssenteret. Statlig regional barnevernmyndighet bør således ha 
ansvaret for å ivareta det enkelte barns daglige behov for omsorg og oppfølging, å gi det 
ekstra omsorg og oppfølging når det er sykt eller har særlige behov som tilsier det, samt å 
følge det opp i forhold til skole og fritid. 

Særlig om samtykke til helsehjelp og informasjon om helsetilstand og helsehjelp 
I tilknytning til den helsemessige oppfølgingen av det enkelte barn oppstår imidlertid 
spørsmålet om statlig regional barnevernmyndighet er den instans som bør ha rett til å 
samtykke til helsehjelp for enslige mindreårige asylsøkere, eller om denne retten bør ligge hos 
vergen. Det følger av lov om vergemål for umyndige (vergemålsloven), 22. april 1927 nr.3,
§ 39 første ledd at dersom barn ikke har foreldre eller andre som innehar foreldreansvar, skal 
den oppnevnte verge ta avgjørelser om helsehjelp. Etter departementets syn er det imidlertid 
både naturlig og nødvendig at retten til å samtykke til helsehjelp legges til statlig regional 
barnevernmyndighet, som er den myndighet som skal ivareta barnets daglige omsorg på 
senteret, og som skal ha et særlig ansvar for og en særlig kompetanse knyttet til å vurdere det 
enkelte barns behov for særlig oppfølging eller behandling. 

Det vises til at tilsvarende rett er lagt til den kommunale barneverntjenesten når den har 
overtatt omsorgen for barn etter barnevernloven §§ 4-8 eller 4-12, jf. lov om pasientrettigheter 
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(pasientrettighetsloven), 2. juli 1999 nr. 63, §§ 4-4 annet ledd og 4-5 annet ledd. Dette gjelder 
som hovedregel også ved samtykke til psykisk helsevern, jf. lov om etablering og 
gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven), 2. juli 1999 nr. 62, § 1-5, § 2-1 
og § 2-2, slik de lyder etter endringer ved lov 30. juni 2006 nr. 45 som trådte i kraft 1. januar 
2007. Det er i utgangspunktet pasientrettighetslovens samtykkebestemmelser som gjelder for 
ytelse av psykisk helsevern, men psykisk helsevernloven har visse særbestemmelser.

Etter departementets syn tilsier både det omsorgsansvar statlig regional barnevernmyndighet
skal ha for barna som bor på senteret, samt den kommunale barneverntjenestens tilsvarende 
rett ved omsorg etter barnevernloven §§ 4-8 eller 4-12, at retten til å samtykke legges til 
statlig regional barnevernmyndighet. Departementet fremmer på bakgrunn av dette, og i 
samråd med Helse- og omsorgsdepartementet, forslag om en tilføyelse i pasientrettighetsloven 
§ 4-4 tredje ledd og § 4-5 tredje ledd som sikrer dette, jf. forslaget til endringer i 
pasientrettighetsloven § 4-4 og § 4-5.

Et annet spørsmål er om statlig regional barnevernmyndighet også er den som bør informeres 
om helsetilstand og den helsehjelp som ytes til barn under 16 år. Etter departementets syn er 
det, på samme måte som i forhold til retten til å samtykke til helsehjelp, naturlig at statlig 
regional barnevernmyndighet er den som skal informeres. Både den statlige regionale 
barnevernmyndigheten sitt omsorgsansvar for barnet, samt den kommunale 
barneverntjenestens tilsvarende rett til informasjon ved omsorg etter barnevernloven §§ 4-8 
eller 4-12, jf. pasientrettighetsloven § 3-4 fjerde ledd, tilsier at den statlige regionale 
barnevernmyndigheten er den som bør informeres om helsetilstand og den helsehjelp som 
ytes til barn under 16 år. Departementet fremmer på bakgrunn av dette i samråd med Helse-
og omsorgsdepartementet forslag om en tilføyelse i pasientrettighetsloven § 3-4 femte ledd 
som sikrer dette, jf. forslaget til endringer i pasientrettighetsloven § 3-4.

5.3.2 Omsorgssenterets ansvar for den daglige omsorgen

Det foreslås at omsorgssenteret skal utøve den daglige omsorgen for barnet på vegne av 
statlig regional barnevernmyndighet, jf. forslaget til § 5A-3. Det forhold som her foreslås 
mellom statlig regional barnevernmyndighet og omsorgssenteret, tilsvarer dagens forhold 
mellom den kommunale barneverntjenesten og den institusjonen barnet er plassert i etter
vedtak om omsorgsovertakelse, jf. barnvernloven § 4-8 eller § 4-12. I disse tilfellene utøver 
institusjonen den daglige omsorgen for barnet på vegne av barneverntjenesten, jf. § 4-18.

Hva som ligger i den daglige omsorgen, er omtalt under punkt 5.3.1. 
Etter departementets syn faller imidlertid ikke samtykke til helsehjelp inn under det som kan 
defineres som den daglige omsorgen. Som der fremgår under punkt 5.3.1 er da heller ikke 
samtykke til helsehjelp foreslått lagt til omsorgssenteret selv, men til statlig regional 
barnevernmyndighet.

5.3.3 Forholdet til vergen

Etter vergemålsloven er personer under 18 år "mindreårige", jf. vergemålsloven § 1. Den eller 
de som har foreldreansvaret for barnet etter reglene i barneloven er de som er verge(r) for den 
mindreårige, jf. vergemålsloven § 3 første ledd. For en enslig mindreårig asylsøker skal det 
oppnevnes verge (der man vet at barnets opprinnelige verger er døde) eller hjelpeverge (der 
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man er usikker på om barnets opprinnelige verger er i live eller ikke), jf. vergemålsloven §§ 6 
og 16.

Når et barn kommer til Norge uten sine opprinnelige verger, og det er usikkert om de er i live 
eller ikke, skal overformynderiet oppnevne hjelpeverge i medhold av vergemålsloven § 16. 
Det legges da til grunn at de opprinnelige vergene ikke kan ivareta barnet mens det oppholder 
seg i Norge, og hjelpevergen skal derfor hjelpe de opprinnelige vergene med å ivareta barnets 
interesser. 

Hjelpevergen skal oppnevnes så snart som mulig etter ankomsten til landet. At dette må skje 
raskt, følger av de behov som den enslige mindreårige asylsøkeren har umiddelbart etter å ha 
meldt seg som asylsøker. 

Vergens funksjoner overfor enslige mindreårige asylsøkere i dag
Vergens funksjoner fremgår av vergemålslovens kapittel 5. Bestemmelsene er supplert med 
Justisdepartementets "Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere" (G-0343 B) 
og "Veiledning til overformynderiene om enslige mindreårige asylsøkere" (G-0344 B). 
Vergemålslovens kapittel 5 tar i første rekke sikte på å regulere den typiske vergefunksjon, 
nemlig å ta vare på den umyndiges økonomi, og vergen skal opptre på vegne av ham eller 
henne i formuessaker, jf. vergemålsloven § 38. Enslige mindreårige asylsøkere har imidlertid 
sjelden formue, og vil mens de bor på omsorgssenteret få opphold og underhold dekket av det 
offentlige.

Det følger av vergemålsloven § 39 at der hvor ingen har foreldreansvaret for den mindreårige, 
skal vergen ta "avgjørelser om hans underhold, oppfostring og opplæring”. Det er denne 
bestemmelsen som i praksis synes å danne grunnlaget for de funksjoner vergen for den 
enslige mindreårige asylsøker skal fylle. Vergen blir en stedfortreder for foreldrene når det 
gjelder de juridiske sider av foreldreansvaret. Det følger ikke av vergemålsloven § 39 at 
vergen skal gi omsorg til den mindreårige, men vergen vil ha et visst ansvar for å følge opp 
saker av mer personlig karakter når den mindreårige ikke har en omsorgsperson som tar seg 
av dette. Vergen må således påse at den mindreårige får den hjelp og støtte som trengs. 

Vergen har imidlertid viktige funksjoner i forhold til de enslige mindreårige asylsøkernes 
asylsaker. Etter forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her 
(utlendingsforskriften), 21.12.1990, § 54 skal vergen (eller en fullmektig for søkeren) være til 
stede under intervjuet hos Utlendingsdirektoratet, se til at intervjuet går for seg på en ordentlig 
og korrekt måte, og gjennomgå og undertegne rapporten fra intervjuet sammen med den 
mindreårige. Utlendingsdirektoratet har utarbeidet særskilt informasjon til verger for enslige 
mindreårige. Vergen bør alltid ta kontakt med den advokat som er oppnevnt, og holde seg 
orientert om asylsaken. Saksbehandler i Utlendingsdirektoratet skal informere den 
mindreårige og vergen om hva som er realistisk forventning med hensyn til 
familiegjenforening, og om at det vil bli foretatt undersøkelser med sikte på å gjenforene 
barnet med foreldre/omsorgspersoner i hjemlandet eller der disse holder til. Blir søknaden om 
asyl avslått, må vergen ta stilling til om vedtaket skal påklages, eventuelt bringes inn for 
domstolene til prøving. Vergen anses videre som partsrepresentant og kan utøve de rettigheter 
som følger av det.

Vergens funksjoner overfor enslige mindreårige asylsøkere mens de bor på omsorgssenteret
Vergen skal fortsatt ha dagens funksjoner i forhold til de enslige mindreårige sin økonomi og 
de enslige mindreåriges asylsaker. 
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Mens de enslige mindreårige asylsøkerne bor på omsorgssenteret vil vergens ansvar for å 
følge opp saker av mer personlig karakter begrenses av det ansvar som foreslås lagt til statlig 
regional barnevernmyndighet og omsorgssenteret, se punkt 5.3.1 og 5.3.2 ovenfor. 

Vergen bør imidlertid følge med på den omsorg og oppfølging den enslige mindreårige 
asylsøkeren får på omsorgssenteret og vil få klageadgang til fylkesmannen både på vedtaket 
om oppfølging av barnet på omsorgssenteret, jf. forslaget til endring i barnevernloven § 6-5, 
første ledd og etter forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i 
barneverninstitusjon (rettighetsforskriften), 12. desember 2002, § 25. Vergen vil dessuten få 
adgang til å rette henvendelser til tilsynsmyndigheten om andre brudd på rettighetsforskriften 
etter rettighetsforskriften § 26, se punkt 5.4. Vergen vil videre kunne rette henvendelser til 
tilsynsmyndigheten etter forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og 
behandling (tilsynsforskriften), 11. desember 2003) § 7, se punkt 5.5. Gjennom dette vil 
vergen bidra til å sikre at barnets interesser og rettssikkerhet blir ivaretatt mens barnet bor på 
omsorgssenteret. Vergen vil i så måte fungere som et supplement til fylkesmannen som skal 
ha ansvaret for å føre tilsyn med omsorgssenteret og den enkelte mindreårige som bor på 
omsorgssenteret, se punkt 5.5. 

For at vergen skal kunne ivareta den enslige mindreårige sine interesser under oppholdet på 
omsorgssenteret er det av sentral betydning at vergen har tilstrekkelig kunnskap om og 
kompetanse i forhold til de funksjoner vedkommende skal ha. For å sikre at vergen på best 
mulig måte ivaretar barnets interesser både i tilknytning til asylsaksbehandlingen og i 
tilknytning til barnets opphold på omsorgssenteret, ser departementet at det er behov for å 
iverksette tiltak for å styrke vergefunksjonen overfor enslige mindreårige asylsøkere.

Forslag til endringer i ordningen med vergemål
Vergemålsutvalget foreslo endringer i dagens ordning med vergemål i NOU 2004: 16 
Vergemål. Vergemålsutvalget foreslo bl.a. en egen lov om representasjon for enslige 
mindreårige asylsøkere. Justisdepartementet har ansvaret for arbeidet med utformingen av en 
ny vergemålslov. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har imidlertid ansvaret for arbeidet 
med å utforme regler om representasjon for enslige mindreårige.

Arbeidet med utforming av regler om representasjon for enslige mindreårige kan medføre at 
en fremtidig representant blir tillagt funksjoner under enslige mindreårige asylsøkeres
opphold på omsorgssenteret som er justert i forhold de funksjoner som det ovenfor er 
beskrevet at vergen vil ha.

5.4 Rettigheter under oppholdet på omsorgssenteret

Enslige mindreåriges rettigheter under opphold på mottak er ikke regulert i dag. Mens de 
enslige mindreårige asylsøkerne er under barnevernmyndighetenes omsorg på 
omsorgssenteret bør det sikres at rettssikkerheten deres er like godt regulert og ivaretatt som 
rettssikkerheten til barn som er under den kommunale barneverntjenestens omsorg på en
ordinær barneverninstitusjon.

Rettigheter og bruk av tvang overfor barn og unge som oppholder seg i barneverninstitusjoner 
reguleres av barnevernloven § 5-9 og forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold 
i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften), 12. desember 2002. 
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Barnevernloven § 5-9 har først og fremst som formål å sikre at retten til alminnelig 
livsutfoldelse ikke blir begrenset på en vilkårlig måte og utover det nødvendige. Videre skal 
den sikre forsvarlige rutiner i situasjoner som nødvendiggjør bruk av lovlig tvang. 

Barnevernloven § 5-9 første ledd fastslår at barneverninstitusjonene skal drives på en slik 
måte at barn og unge som oppholder seg der skal ha rett til å bestemme i personlige spørsmål 
og skal ha mulighet til naturlig livsutfoldelse. Barnets selvbestemmelsesrett og rett til å ha det 
samvær med andre som det ønsker, kan bare begrenses der det er nødvendig på grunn av 
barnets alder og modenhet, formålet med institusjonsoppholdet eller institusjonens ansvar for 
trygghet og trivsel på institusjonen. 

Å bo i institusjon innebærer likevel at beboeren må finne seg i visse innskrenkninger i sin 
selvbestemmelse og personlige frihet. Hvilke innskrenkninger, og hvor omfattende disse kan 
være, vil avhenge av barnets alder og modenhet, formålet med institusjonsoppholdet og 
institusjonens ansvar for trygghet og trivsel på institusjonen. Mindre barn må finne seg i at 
institusjonen, som i det daglige utøver omsorgen for dem, har omfattende bestemmelsesrett –
på samme måte som foreldrene ville ha hatt. Også når det gjelder større barn vil institusjonens 
behov for faste rutiner og husordensregler berettige visse innskrenkninger i barnets 
selvbestemmelsesrett. 

Barnevernloven § 5-9 annet ledd slår fast at barn og unge som oppholder seg i 
barneverninstitusjon, skal ha rett til å bevege seg i og utenfor institusjonens område. 
Institusjonen kan likevel fastsette de begrensninger som er nødvendig for å sikre trivsel og 
trygghet for beboerne. 

Barnevernloven § 5-9 tredje ledd setter forbud mot visse tvangstiltak, herunder refsing. 
Videre setter den forbud mot innelåsing i enerom eller liknende tvangstiltak, med mindre det 
er tillatt med hjemmel i forskrift. Den setter også forbud mot å føre kontroll med et barns 
korrespondanse, med mindre det er tillatt med hjemmel i forskrift for å hindre at rusmidler 
eller farlige gjenstander bringes inn i institusjonen.

Rettighetsforskriften utdyper og konkretiserer barnevernloven § 5-9. Den inneholder i kapittel 
2 bestemmelser som har til formål å beskytte den enkelte beboers personlige integritet og 
rettssikkerhet under institusjonsoppholdet, og i kapittel 3 bestemmelser om hvilke tvangstiltak 
institusjonen kan benytte overfor beboerne. I kapittel 2 reguleres vern om personlig integritet, 
adgangen til å bevege seg innenfor og utenfor institusjonens område, besøk i institusjonen, 
beboernes korrespondanse, telefonbruk, medisinsk tilsyn og behandling, oppbevaring av 
økonomiske midler samt beboernes rett til innsyn i opplysninger om seg selv. I kapittel 3 
reguleres bruk av tvang som ledd i behandling, straff og oppdragelse, adgang til 
kroppsvisitasjon, forbud mot urinprøvetaking, ransaking av rom og eiendeler, beslaglegging 
og tilintetgjøring, tvang i akutte faresituasjoner samt tilbakeføring ved rømming. 

I tillegg nevnes at forskriften regulerer forbud mot innskrenkninger i beboernes rettigheter, 
adgang til å klage til fylkesmannen over vedtak om bruk av tvang, samt adgang til å henvende 
seg til tilsynsmyndigheten om andre brudd på forskriften.

Barnevernloven § 5-9 og rettighetsforskriften, jf § 1 om virkeområdet, gjelder for institusjoner 
etter barnevernloven § 5-1 og private og kommunale institusjoner som er godkjent etter 
barnevernloven § 5-8. Mindreårige som skal bo på et omsorgssenter vil imidlertid ha 
tilsvarende behov for beskyttelse med hensyn til sine rettigheter og bruk av tvang som barn og 
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unge som bor på ordinære barneverninstitusjoner. Etter departementets syn bør derfor 
barnevernloven § 5-9 og rettighetsforskriften gis tilsvarende anvendelse i forhold til 
omsorgssenteret. Det vil bidra til å sikre de mindreårige god og formålstjenlig omsorg 
samtidig som det vil bidra til å sikre at deres rettssikkerhet blir ivaretatt. 

Ved tilsvarende anvendelse vil hele barnevernloven § 5-9 samt hele rettighetsforskriften få 
anvendelse også på omsorgssenteret, med unntak av barnevernloven § 5-9, 2. ledd annet 
punktum og rettighetsforskriftens kapittel 4, som regulerer særskilt forhold knyttet til barn 
plassert på grunn av alvorlige atferdsvansker, jf. barnevernloven §§ 4-24 og 4-26.

Det foreslås på bakgrunn av dette at barnevernloven § 5-9 og rettighetsforskriften skal gjelde 
tilvarende for omsorgssenteret, jf. forslag til § 5A-8.

Det følger av merknad til rettighetsforskriften § 25, om klage over bruk av tvang, at 
klageadgangen først og fremst gjelder for beboeren selv og dennes foresatte. Det følger videre 
av § 26 om andre henvendelser til tilsynsmyndigheten om brudd på forskriften, at slike 
henvendelser kan fremmes av beboeren selv, hans eller hennes foresatte eller annen person 
med særlig tilknytning til beboeren. Den foresatte vil i forhold til enslige mindreårige som bor 
på omsorgssenter være vergen. Vergen vil således både få klageadgang etter § 25 og adgang 
til å fremme henvendelser etter § 26 i rettighetsforskriften. 

5.5 Tilsyn 

Det følger i dag av reglementet for drift av statlig mottak, gjeldende fra 25. oktober 2006, 
(Driftsreglementet) punkt 4.1.3 at Utlendingsdirektoratet har ansvar for å føre tilsyn med at 
driftsoperatørene driver mottakene i henhold til gjeldende styringsdokumenter. 
Utlendingsdirektoratet gjennomfører tilsyn i mottakene for enslige mindreårige to ganger i 
året. Tilsynet er i stor grad rettet mot driften av mottakene og mindre mot den enkelte beboers 
rettssikkerhet. 

Tilsyn med barneverninstitusjoner reguleres av barnevernloven § 5-7 og forskrift om tilsyn 
med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling (tilsynsforskriften), 11. desember 
2003.

Det følger av barnevernloven § 5-7 første ledd at tilsynet skal føres av fylkesmannen. Finner 
fylkesmannen at institusjonen drives uforsvarlig, kan fylkesmannen gi pålegg om å rette på 
forholdet eller å nedlegge driften, jf. annet ledd. Tredje ledd regulerer adgangen til å 
oppnevne tilsynsutvalg.

Tilsynsforskriften regulerer blant annet formålet med tilsynet, tilsynsmyndighetens oppgaver, 
tilsynsbesøkene, tilsyn ved systemrevisjon, klagebehandling og tiltak ved mangler og 
lignende.

I henhold til forskriften § 7 skal tilsynsmyndigheten blant annet påse at institusjonen drives i 
samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, jf. første ledd. Videre følger det av 
annet ledd bokstavene a)- c) at tilsynsmyndigheten skal påse at det enkelte barn får forsvarlig 
og respektfull omsorg og behandling, at det får opplæring i samsvar med regelverket, at det 
ikke utsettes for forhold som, hensett til barnets alder, krenker dets integritet, og at dets 
rettigheter etter lov om barneverntjenester § 5-9 blir respektert. 
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Tilsynet med barn i barneverninstitusjoner etter barnevernloven § 5-7 og tilsynsforskriften 
bidrar til å sikre at lover og regelverk blir fulgt, at barna får forsvarlig omsorg og behandling i 
institusjonene, og at de blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. 
Departementet foreslår derfor at barnevernloven § 5-7 og tilsynsforskriften gis tilsvarende 
anvendelse for omsorgssenteret, jf. forslag til § 5A-8. 

At ovennevnte regelverk gis tilsvarende anvendelse, vil blant annet innebære at 
tilsynsmyndigheten får plikt til å påse at det enkelte barn får den oppfølging som fremgår av 
oppfølgingsvedtaket, jf. § 5A- 5 siste ledd, jf. forskriften § 7 første ledd. Det vises for øvrig til 
omtalen av oppfølgingsvedtak i punkt 5.2.1.

Det følger av tilsynsforskriften § 7 om klagebehandling at tilsynsmyndigheten skal behandle 
alle muntlige og skriftlige henvendelser fra barna og deres foresatte. På tilsvarende måte som 
etter rettighetsforskriften vil den foresatte i forhold til enslige mindreårige som bor på 
omsorgssenter være vergen. 

Ovennevnte forslag medfører for øvrig behov for å gjøre endring i barnevernloven § 2-3 som 
omhandler statlige barnevernmyndigheters oppgaver, herunder fylkesmannens oppgaver. Det 
foreslås at fylkesmannens ansvar for å føre tilsyn med omsorgssenter for mindreårige fremgår 
av barnevernloven § 2-3 fjerde ledd bokstav c, på lik linje med tilsynsansvaret for 
barneverninstitusjoner.

5.6 Krav til kvalitet, godkjenning og politiattest

5.6.1 Krav til kvalitet

Barnevernloven innholder i § 5-10 generelle krav til barneverninstitusjoner. Bestemmelsen 
lyder som følger: ” For å sikre en forsvarlig standard på de institusjoner som er omfattet av 
§ 5-1, kan departementet gi forskrifter om hvilke krav som skal stilles til institusjonene, 
herunder faglige krav og krav til bygninger, utstyr og bemanning. ” 

I medhold av denne bestemmelsen er det gitt forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner
(kvalitetsforskriften), 27. oktober 2003. Forskriften inneholder blant annet krav til de faglige 
metoder som anvendes, til bemanning og de ansattes kompetanse, til institusjonens fysiske 
utforming og materielle utstyr, til lokalisering og til internkontroll. 

Departementets mål er at enslige mindreårige skal ha samme kvalitet på tilbudet som barn 
plassert i ordinære barneverninstitusjoner. Det foreslås derfor at reglene for kvalitet i 
barneverninstitusjoner, dvs. barnevernloven § 5-10 med tilhørende forskrift, gis tilsvarende 
anvendelse for omsorgssenteret, jf. forslag til § 5A-8. 

5.6.2 Krav til godkjenning

Departementets utgangspunkt er at statlig regional barnevernmyndighet selv skal stå for 
driften av omsorgssenteret. Departementet foreslår imidlertid at loven tar høyde for at det i 
fremtiden kan bli aktuelt å benytte private aktører eller kommuner til å drive omsorgssenter, 
på tilsvarende måte som de i dag etter nærmere regler kan drive ordinære 
barneverninstitusjoner. 
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Det følger av barnevernloven § 4-14 bokstav b) at private og kommunale 
barneverninstitusjoner kan brukes som plasseringssted etter barnevernloven dersom de er 
godkjent i medhold av barnevernloven § 5-8, jf. forskrift om godkjenning av private og 
kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet med 
hjemmel i barnevernloven (godkjenningsforskriften), 27. oktober 2003. Det følger av 
forskriften § 5 at en institusjon bare kan godkjennes dersom den drives i samsvar med 
barnevernloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne, herunder forskrift om kvalitet i 
barneverninstitusjoner. Videre stilles det krav om at institusjonen skal tilfredsstille vilkår stilt 
i eller med hjemmel i annen lovgivning, og at den ellers drives på forsvarlig måte. Det 
oppstilles også i forskriften blant annet krav til regnskapslikt og revisjon, og det gis nærmere 
regler for etterfølgende kontroll og bortfall av godkjenning. 

For å sikre enslige mindreårige asylsøkere forsvarlig omsorg og behandling der driften av 
omsorgssenter overlates til private eller kommunale aktører, foreslår departementet at det 
stilles samme krav til godkjenning av disse som det i dag gjøres til private og kommunale 
barneverninstitusjoner, jf. forslag til § 5A-8. 

Departementet foreslår for øvrig en tilføyelse i barnevernloven § 6-2 slik at forvaltningsloven 
vil gjelde for omsorgssenterets klientsaker i de tilfeller hvor driften overlates til godkjente 
private eller kommunale aktører, på samme måte som for private og kommunale institusjoner.

5.6.3 Krav om politiattest

Det følger av barnevernloven § 6-10 annet ledd at den som skal ansettes i en 
barneverninstitusjon skal legge frem tilfredsstillende politiattest. Det følger videre at det kan 
kreves politiattest også fra andre som utfører oppgaver for institusjonen, og som har direkte 
kontakt med barn og unge som oppholder seg der. Det følger videre av femte ledd at 
politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for 
brudd på straffeloven §§ 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 og 
204a. Av sjette ledd fremgår det at den som er ilagt forelegg eller er dømt for overtredelse av 
de nevnte straffebud, er utelukket fra å utføre arbeid eller oppgaver som omhandlet i 
bestemmelsen.

Kravet om politiattest i barnevernloven er utfylt av forskrift om politiattest i henhold til 
barnevernloven (politiattestforskriften), 15. oktober 1999 nr. 1090.

En nærmest tilsvarende krav om politiattest ble i 2006 innført i utlendingsloven § 41 c. Det 
følger av første ledd at den som skal ansettes i statlig asylmottak, skal legge fram 
tilfredsstillende politiattest. Det følger videre at det også kan kreves politiattest fra andre som 
utfører oppgaver for utlendingsmyndighetene, og som har direkte kontakt med barn og unge 
som oppholder seg i asylmottak. Etter annet ledd skal politiattesten vise om vedkommende er 
siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for brudd på straffeloven §§192, 193, 194, 195, 196, 
197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 eller 204a der den fornærmede er under 18 år. 
Av tredje ledd fremgår at den som er ilagt forelegg eller er dømt for overtredelse som nevnt i 
annet ledd er utelukket fra å utføre arbeid i asylmottak eller andre oppgaver der de har direkte 
kontakt med barn og unge som oppholder seg i asylmottak. 

Det bør innføres samme krav om politiattest i forhold til omsorgssenteret som det krav som i 
dag stilles til barneverninstitusjonene etter barnevernloven § 6-10 og politiattestforskriften.
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Det foreslås på bakgrunn av dette at det innføres tilføyelser i barnevernloven § 6-10 og 
politiattestforskriften som sikrer dette, jf. forslag til tilføyelser i barnevernloven § 6-10 og 
politiattestforskriften 

5.7 Taushetsplikt og adgang til formidling av informasjon 

Ansatte i dagens mottak for enslige mindreårige asylsøkere har taushetsplikt etter 
forvaltningsloven §§ 13 – 13 f. Mottakene med kommunal driftsoperatør er forvaltningsorgan 
som omfattes av forvaltningsloven, mens mottakene med private driftsoperatører ikke er å 
anse som forvaltningsorgan. For ansatte i mottak med private driftsoperatører følger 
taushetsplikten derfor av Reglement for drift av statlig mottak, gjeldende fra 25. oktober 
2006, (Driftsreglementet) punkt 4.2.4.

Et sentralt spørsmål er hvilke opplysninger ansatte ved mottak kan videreformidle til 
utlendingsmyndighetene som behandler asylsaken. Når det gjelder Utlendingsdirektoratet, har 
mottakene ingen plikt til å formidle opplysninger. I hvilken utstrekning ansatte ved dagens 
mottak har adgang til å formidle opplysninger til Utlendingsdirektoratet uten barnets eller 
vergens samtykke avhenger imidlertid av om mottaket er drevet av kommunale eller private 
driftsoperatører.

For ansatte i mottak med kommunal driftsoperatør beror adgangen til å formidle opplysninger 
på en tolkning av unntakene fra taushetsplikten etter forvaltningsloven §§ 13 b – 13 f. Det 
følger av uttalelse fra Lovavdelingen i Justisdepartementet av 4. august 2005 at adgangen til å 
formidle opplysninger for ansatte i mottak med kommunal driftsoperatør er begrenset. Det 
mest praktiske unntaket som kan åpne for formidling er forvaltningsloven § 13 b første ledd 
nr. 5. Om adgangen til å formidle opplysninger på grunnlag av dette unntaket skriver 
Lovavdelingen følgende: 

”I henhold til fvl. § 13 b første ledd nr. 5 kan et forvaltningsorgan gi andre 
forvaltningsorganer opplysninger ”om en persons forbindelse med organet og om avgjørelser 
som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme 
avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag”. 

Både de kommunale asylmottakene …. og UDI, er forvaltningsorganer etter forvaltningsloven 
og vil således falle innenfor bestemmelsens virkeområde. Det er imidlertid et vilkår for 
overlevering av taushetsbelagte opplysninger med hjemmel i bestemmelsens første alternativ 
at opplysningene angår en asylsøkers ”forbindelse med” asylmottaket. Det er altså bare 
opplysninger som kan relateres til forholdet mellom asylsøkeren og asylmottaket som vil 
omfattes. Utenfor faller opplysninger om forhold fra før vedkommende kom i kontakt med 
asylmottaket og opplysninger som ikke kan sies å angå asylmottakets virksomhet. 

Med hjemmel i bestemmelsens annet alternativ kan i utgangspunktet alle typer opplysninger 
utleveres, men bare i den utstrekning dette er ”nødvendig” for å fremme avgiverorganets 
oppgaver. Taushetsbelagte opplysninger kan altså bare utleveres med hjemmel i 
bestemmelsens annet alternativ så langt dette anses som nødvendig for å fremme 
asylmottakets interesser. Det vil ikke være et tilstrekkelig grunnlag for utlevering at 
opplysningene kan ha interesse for UDI i deres saksbehandling.” 

For ansatte i mottak med privat driftsoperatør følger det imidlertid av Driftsreglementets 
punkt 4.2.4 at ansatte i mottak ikke skal ha taushetsplikt overfor Utlendingsdirektoratet.
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Ansatte i mottak med private driftsoperatører har således en vid adgang til å formidle 
informasjon til Utlendingsdirektoratet. 

I sin høringsuttalelse til NOU 2004:20 Ny utlendingslov av 6. juli 2005 foreslo 
Utlendingsdirektoratet at utlendingsloven også bør regulere mottaksansattes taushetsplikt idet 
dette vil være gunstig av informasjonshensyn og personvernhensyn samtidig som det vil 
avklare de ulike aktørenes roller og skape klarhet og åpenhet. I merknad til lovforslagets 
§ 106 ”Oppholdssted under saksbehandlingen” uttalte Utlendingsdirektoratet bl.a. følgende: 

”Reglement for drift av statlig mottak (Driftsreglementet) gjennomgikk en større revidering i 
løpet av 2002. En av endringene var et nytt vilkår som lyder ”Taushetsplikten skal ikke gjelde 
overfor Utlendingsdirektoratet”. Dette vilkåret har blitt oppfattet av noen mottak som at 
mottaksansatte har fått en ny ”rolle”. Den viktigste innsigelsen som er kommet er at 
direktoratet og mottakssystemet har ulike funksjoner, og at rollene av hensyn til personvernet 
ikke må blandes.

Utlendingsdirektoratet har organisert virksomheten slik at mottakene fungerer som viktige 
samarbeidspartnere i den praktiske innkvarteringen og tilretteleggingen, samt i ulike sider av 
saksbehandlingen. I denne sammenheng vil det være viktig for direktoratet at taushetsbelagt 
informasjon i visse tilfeller blir meddelt direktoratet. Dette er viktig blant annet for å verne 
flyktninginstituttet, i arbeide mot organisert menneskesmugling, og i oppsporing av foreldre 
til enslig mindreårige asylsøkere.

Det er behov for å få avklart i hvilken grad det kan skje utveksling av opplysninger om 
personlige forhold knyttet til beboere, uten deres samtykke, fra ansatte på mottakene til 
Utlendingsdirektoratet. Informasjonsflyten mellom direktoratet og mottakene henger sammen 
med hvilke oppgaver som lovlig kan legges til mottakene og om mottakene er å anse som et 
eget rettsubjekt, eller en del av utlendingsforvaltningen i henhold til forvaltningsloven.”

Arbeids- og inkluderingsdepartementet finner at det foreløpig ikke foreligger et tilstrekkelig 
vurderingsgrunnlag for en slik regulering som foreslått ovenfor. Av Ot.prp. nr. 75 (2006-
2007) Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), side 
338 andre spalte, fremgår det derfor at Arbeids- og inkluderingsdepartementet i stedet ønsker 
å iverksette en egen utredning for å kartlegge behovet for regelverkstiltak for å sikre en best 
mulig utveksling av opplysninger mellom offentlige myndigheter.  

Regulering i barnevernloven § 6-7
I sitt arbeid med å ivareta den daglige omsorgen for de enslige mindreårige asylsøkerne vil de 
ansatte ved omsorgssenteret opparbeide seg opplysninger om barnas personlige forhold. Slike 
opplysninger bør, både av hensyn til barnets integritet og personvern og av hensyn til 
tillitsforholdet mellom barna og de ansatte ved omsorgssenteret, være underlagt taushetsplikt.  
På lik linje med dagens mottak med kommunal driftsoperatør bør ansatte ved omsorgssenteret 
derfor i utgangspunktet ha taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. 

Omsorgssenteret vil imidlertid ha behov for å formidle opplysninger om barnas personlige 
forhold til andre instanser og tjenester som også har oppgaver knyttet til barna, herunder bl.a. 
til barnehagen, skolen og helsetjenesten, den kommunale barneverntjenesten samt de instanser 
som skal bistå ved bosetting eller eventuell retur av barnet. Omsorgssenteret må derfor også 
ha adgang til å formidle slike nødvendige opplysninger.
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Omsorgssenteret vil dessuten ha behov for å formidle opplysninger til andre myndigheter
dersom det oppstår mistanke om at et barn er utsatt for menneskehandel. Det vil særlig være 
behov for å kontakte politiet og barneverntjenesten for å få vurdert barnets risikosituasjon og 
behov for å få iverksatt nødvendige tiltak, jf. Barne- og likestillingsdepartementets rundskriv 
Q-11/2006 B.

Det følger av barnevernloven § 6-7 første ledd at enhver som utfører tjeneste eller arbeid for 
et forvaltningsorgan eller en institusjon etter barnevernloven, har taushetsplikt etter 
forvaltningsloven §§ 13 – 13 e. Det følger imidlertid videre av barnevernloven § 6-7 tredje 
ledd første punktum at opplysninger til andre forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 13 b 
nr. 5 og 6, bare kan gis når dette er nødvendig for å fremme barneverntjenestens eller 
institusjonens oppgaver, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på 
noens helse.

Departementet foreslår at det foretas en tilføyelse i barnevernloven § 6-7 første ledd og tredje 
ledd første punktum som medfører at også enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et 
omsorgssenter vil ha taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13e, med de begrensninger 
som gjelder i forhold til forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6, jf. forslag til tilføyelse i 
barnevernloven § 6-7.

Så lenge omsorgssenteret eies og drives av statlig regional barnevernmyndighet vil 
taushetsplikten etter forvaltningsloven følge direkte av forvaltningsloven. Regulering i 
barnevernloven § 6-7 medfører imidlertid at dette også gjelder dersom driften skulle bli 
overlatt til private. Det er dessuten naturlig at taushetsplikten for de som utfører tjenester eller 
arbeid for omsorgssenteret reguleres sammen med og likt med taushetsplikten for enhver som 
utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan eller en institusjon etter barnevernloven. 
Regulering i barnevernloven, som også skal regulere andre forhold ved omsorgssenteret, vil 
videre skape klarhet rundt omsorgssenterets adgang til å formidle opplysninger om barnas 
personlige forhold.

Forslaget medfører at omsorgssenterets adgang til å formidle taushetsbelagte opplysninger om 
barnet til andre avhenger av at det foreligger samtykke, eller at senteret har hjemmel til det. 
En rekke hjemler følger av forvaltningsloven §§13 a og 13 b, som avveier hensynet til 
personlig integritet og personvern mot behovet for en viss videreformidling av opplysninger.

Samtykke
Det følger av barnevernloven § 13 a nr. 1 at dersom den som har krav på taushet samtykker i 
at opplysningene gjøres kjent for andre, oppheves taushetsplikten så langt som samtykket 
gjelder. Omsorgssenteret bør så langt som mulig og hensiktsmessig, basere sin 
videreformidling av opplysninger om barnets personlige forhold på slikt samtykke fra barnet 
og/eller dets verge.

Særlig om adgangen til å formidle opplysninger til utlendingsmyndighetene når det ikke 
foreligger samtykke
Når det gjelder adgangen til å formidle opplysninger til andre forvaltningsorgan i tilfeller der 
det ikke foreligger samtykke, vil adgangen til dette, på lik linje med adgangen for dagens 
barneverninstitusjoner, følge av barnevernloven § 6-7 tredje ledd første punktum. Det vil i 
disse tilfellene være denne bestemmelsens krav om at opplysninger bare kan gis når det er 
nødvendig for å fremme omsorgssenterets oppgaver som i praksis vil regulere adgangen til å 
formidle opplysninger om barnets personlige forhold til utlendingsmyndighetene.
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Det er omsorgssenteret som i hvert enkelt tilfelle vil måtte vurdere og ta standpunkt til om 
formidling av opplysninger til utlendingsmyndighetene, som bl.a. behandler barnets asylsak 
og som har ansvaret for å forsøke å oppspore barnets foreldre, er nødvendig for å fremme 
omsorgssenterets oppgaver.

Omsorgssenterets hovedoppgave skal være å utøve den daglige omsorgen for barna som bor 
på senteret. Som det følger av punkt 4.1 skal omsorgssenteret ta utgangspunkt i de enslige 
mindreårige asylsøkernes behov og gi dem:

- en trygg omsorgsbase
- omsorg preget av forutsigbarhet og varme 
- behandling for traumer, savn og vanskelige opplevelser 
- hjelp til å tilpasse seg det norske samfunnet
- grunnlag for en best mulig bosetting eller retur 

samt 
- den samme rettssikkerhet som andre barn som er under barnevernets omsorg

For at omsorgssenteret skal kunne oppfylle sine oppgaver er det, ikke minst overfor den 
gruppe barn vi her står overfor, viktig å klare å etablere et tillitsforhold mellom de ansatte på 
omsorgssenteret og det enkelte barn. Et slikt tillitsforhold er en forutsetning for at barnet skal 
føle trygghet og tørre å åpne seg, noe som er av sentral betydning for muligheten til kunne gi 
barnet nødvendig behandling for traumer savn og vanskelige opplevelser. Muligheten for å 
klare å etablere et slikt tillitsforhold vil blant annet avhenge av at det enkelte barn i 
alminnelighet kan stole på at personlige opplysninger som gis i fortrolighet til de ansatte, og 
som det ikke samtykker i at kan videreformidles, ikke blir videreformidlet. 

Ut fra omsorgssenterets oppgaver finner departementet imidlertid at § 6-7 tredje ledd første 
punktum må kunne gi omsorgssenteret adgang til å formidle opplysninger som bidrar til å 
ivareta det aktuelle barns beste, herunder opplysninger som er nødvendige 

- for å ivareta det enkelte barns behov under oppholdet på senteret
- for å ivareta barnets beste ved behandlingen av asylsøknaden 
- for å sikre barnet en best mulig bosetting eller retur

Hvorvidt formidling av opplysninger vil bidra til å ivareta barnets beste kan i enkelte tilfeller 
være vanskelig å ta stilling til. Opplysning om at et barn har hatt kontakt med sine foreldre i 
hjemlandet kan for eksempel medføre at et barn som kanskje ville hatt best av å få bli i landet,
får avslag på sin asylsøknad, men kan også medføre at et barn som har best av å finne tilbake 
til sine foreldre blir gjenforent med dem. Det er uansett omsorgssenteret som må foreta den 
konkrete vurderingen av om kravene etter barnevernloven § 6-7 tredje ledd første punktum er 
oppfylt slik at opplysningen bør videreformidles til utlendingsmyndighetene. 

Vi vil likevel peke på at det må ansees å være nødvendig for å fremme omsorgssenterets 
oppgaver å videreformidle opplysning til Utlendingsdirektoratet om at en person som 
oppholder seg på senteret var eldre enn 18 år ved ankomst, noe som vil medføre at personen 
blir overført til ordinært mottak for voksne. Grunnen til dette er at omsorgssenterets 
hovedoppgave skal være å utøve den daglige omsorgen for barna, det vil si mindreårige som 
bor på senteret. Denne oppgaven blir vanskeliggjort dersom omsorgssenteret også må utøve 
daglig omsorg for personer som ikke er mindreårige. 
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Særlig om statlige myndigheters og fylkesmannens rett til opplysninger fra omsorgssenteret

Barnevernloven § 2-3 sjuende ledd omhandler den rett statlige sentrale og regionale 
myndigheter etter barnevernloven og fylkesmannen har til å kreve at alle institusjoner som 
omfattes av barnevernloven kapittel 5, uten hinder av taushetsplikt, gir de opplysninger som 
er nødvendige for at myndighetene skal kunne utføre sine oppgaver etter loven. Videre gir 
bestemmelsen disse myndighetene rett til å kreve adgang til samtlige institusjoner som går inn 
under kapittel 5. Det er departementets oppfatning at de samme regler bør gjelde i forhold til 
omsorgssenter for mindreårige etter kapittel 5A, og § 2-3 sjuende ledd er derfor forslått endret 
for å ivareta dette, se forslag til tilføyelse i barnevernloven § 2-3, sjuende ledd.   

5.8 Kartlegging som grunnlag for en etterfølgende bosetting

Mottakene utarbeider i dag en individuell kartleggings- og tiltaksplan (IKTP) for den enkelte 
enslige mindreårige asylsøker. Formålet med denne er å gi enslige mindreårige asylsøkere et 
tilpasset omsorgstilbud og å forberede og tilrettelegge en eventuell bosetting. Den individuelle 
kartleggings- og tiltaksplanen brukes av 

 Mottakspersonalet – som har den daglige omsorgen for den enslige mindreårige
 Utlendingsmyndighetene – i forbindelse med oppfølgingen av beboere i mottak og 

vedtak om bosettingskommune
 Bosettingskommunen – i forbindelse med bosetting
 Vergen – som skal påse at mottaket iverksetter IKTP-arbeidet for å ivareta den enslige 

mindreåriges rettigheter

IKTP’en utarbeides av mottaket i samarbeid med den enslige mindreårige selv og 
oversendelsen til utlendingsmyndighetene og bosettingskommunen forutsetter at den enslige 
mindreåriges verge har gitt sitt eksplisitte skriftlige samtykke. 

Hovedvekten av IKTP’en ligger på kartleggingsdelen, som benyttes som et hjelpemiddel både 
i forbindelse med oppfølgingen i mottak og i forbindelse med bosettingsarbeidet. 
Tiltaksplanen benyttes i forbindelse med oppfølgingen i mottak og skal inneholde en plan 
over konkrete tiltak som skal iverksettes for å følge opp spesielle forhold knyttet til den 
enslige mindreårige.

Departementet foreslår at det for fremtiden skal treffes vedtak om barnets oppfølging mens 
det oppholder seg på omsorgssenteret, se punkt 5.2.1. Dette vedtaket vil således erstatte 
tiltaksplan-delen av IKTP’en. 

Etter departementets syn bør imidlertid omsorgssenteret videreføre arbeid med å kartlegge 
barnet som grunnlag for en eventuell etterfølgende bosetting i en kommune. En god 
kartlegging av barnets situasjon og behov er en viktig forutsetning for en best mulig bosetting,
og omsorgssenteret vil gjennom sin daglige omsorg for barnet være den instans som er best 
egnet til å foreta den. Det foreslås på bakgrunn av dette at det lovfestes at omsorgssenteret i 
løpet av barnets opphold på senteret, i tillegg til å forberede oppfølgingsvedtaket, skal foreta 
en kartlegging av barnets situasjon og behov som grunnlag for en etterfølgende bosetting i en 
kommune, jf. forslaget til § 5A-7, første ledd.

Dersom omsorgssenteret ser behov for at det iverksettes tiltak etter barnevernloven kapittel 4 
når barnet skal bosettes i en kommune, bør dette fremgå klart av kartleggingen. Det legges til 
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grunn at den kommunale barneverntjenesten skal vurdere om det er behov for å iverksette 
slike tiltak, og i så fall treffer vedtak etter kapittel 4.

Kartleggingen bør utarbeides i samarbeid med barnet. Og oversendelsen til aktuelle 
myndigheter, herunder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som har ansvaret for bosetting 
av enslige mindreårige og den aktuelle bosettingskommunen, bør bygge på samtykke, jf. 
forslag til § 5A-7, annet ledd. 

Det at kartleggingen skal utarbeides i samarbeid med barnet innebærer at både barnet selv, ut i 
fra alder og modenhet, og vergen bør trekkes aktivt inn i kartleggingsarbeidet. At 
oversendelse av kartleggingen til andre myndigheter forutsetter samtykke innebærer at 
vergen, samt barnet når det er over 15 år, skal gi sitt eksplisitte skriftlige samtykke til 
oversendelsen.

5.9 Omsorgssenteret som plasseringsalternativ ved vedtak etter barnevernloven 
kapittel 4

Barnevernloven inneholder bestemmelser om plasseringsalternativer ved vedtak om 
plassering utenfor hjemmet etter barnevernloven kapittel 4. Dersom plasseringen skjer 
frivillig, dvs. med samtykke fra den private part, kan barnet plasseres i fosterhjem, institusjon 
eller senter for foreldre og barn, jf. barnevernloven § 4-4 femte ledd. Etter vedtak om 
omsorgsovertakelse, jf. barnevernloven § 4-12 eller § 4-8 annet og tredje ledd, kan barnet 
plasseres i fosterhjem, institusjon, eller i opplæring eller behandlingsinstitusjon når dette er 
nødvendig fordi barnet er funksjonshemmet, jf. barnevernloven § 4-14. Det er i praksis lagt til 
grunn at samme plasseringsalternativer gjelder ved midlertidige vedtak i akuttsituasjoner, jf. 
barnevernloven § 4-6 annet ledd.

Det er departementets oppfatning at omsorgssenteret også bør kunne brukes som 
plasseringssted etter vedtak med hjemmel i ovennevnte bestemmelser i barnevernloven. Slik 
vil en kunne dra nytte av den kompetanse som finnes på omsorgssenteret for andre grupper 
barn som har likeartede behov som enslige mindreårige asylsøkere. Dette kan for eksempel 
gjelde barn som blir vedtatt plassert utenfor hjemmet mens de bor i mottak med sine foreldre, 
eller barn som i første omgang har blitt boende hos familie. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn endringer i barnevernloven §§ 4-4 og 4-14 slik at 
omsorgssenteret blir lovlig plasseringssted ved vedtak etter barnevernloven § 4-4 femte ledd, 
§ 4-8 annet og tredje ledd og § 4-12.  

Anvendelse av omsorgssenteret som plasseringsalternativ ved vedtak etter kapittel 4, jf. § 4-4 
femte ledd, § 4-8 annet og tredje ledd og § 4-12, nødvendiggjør enkelte presiseringer i loven 
slik at plassering i omsorgssenter blir likestilt med andre plasseringer utenfor hjemmet på 
samme grunnlag. 

Dette omfatter blant annet § 4-18, som bestemmer at når omsorgen går over på 
barneverntjenesten ved vedtak etter lovens § 4-8 annet eller tredje ledd, eller § 4-12, utøver 
fosterforeldre eller institusjonen der barnet bor, den daglige omsorgen. Videre følger det av 
bestemmelsen at barneverntjenesten kan bestemme at fosterforeldrene eller institusjonen skal 
avgjøre andre spørsmål enn de som gjelder den daglige omsorgen. Der barnet plasseres i 
omsorgssenter etter omsorgsovertakelse, jf. § 4-8 og § 4-12, er det naturlig at § 4-18 gjelder 
tilsvarende for omsorgssenteret.  
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Videre er det behov for å lovregulere at reglene for inntak i og utskriving fra institusjon skal 
gjelde for omsorgssenteret i slike tilfeller, jf. § 5-4. 

Det er også nødvendig med en lovendring slik at det fremgår klart av loven at i disse tilfellene 
skal reglene om utgiftsfordeling i lovens kapittel 9 gjelde tilsvarende som ved 
institusjonsplassering. Dette innebærer blant annet at kommunen må betale en egenandel ved 
plasseringen, jf. § 9-4, jf. § 9-5. 

Se forslag til § 5A-10.
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6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Stortinget har vedtatt å overføre ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år fra 
utlendingsmyndighetene til det statlige barnevernet. Dette skal gjelde fra 1. desember 2007. I 
forbindelse med dette forslaget ble det beregnet netto utgifter som følge av overføringen.

Beregningene av økonomiske konsekvenser må ta forbehold om at enkelte forutsetninger vil 
kunne endre seg. Dette vil spesielt gjelde antall ankomster av enslige mindreårige asylsøkere 
under 15 år, ekstra omkostninger ved spesialtilpasning for traumatiserte barn eller andre 
uforutsette forhold. 

Brutto driftsutgifter
Driftsutgiftene vil avhenge av antall ankomster og antall plasser som etableres for denne 
gruppen. Gjennomsnittlig årlig utgift per plass i omsorgssentrene er beregnet til 1,7 mill. 
kroner (2006-kroner). Beregningen er basert på gjennomsnittlig utgift per plass i det statlige 
barnevernets institusjoner (inkluderer lønn, husleie, strøm, mat osv.), samt utgifter knyttet til 
de flyktningspesifikke oppgavene i sentrene som bl.a. vil inkludere kompetansehevende tiltak 
for ansatte.

I 2006 ankom 350 personer som hevdet å være enslige mindreårige asylsøkere, mot 322 
personer i 2005. Prognosene for 2007 og 2008 er på 350 ankomster årlig. Av de som kommer 
antas ca 30 barn å være under 15 år. På bakgrunn av prognosene og antall barn som i dag 
oppholder seg på mottaket for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, er det besluttet å 
etablere et omsorgssenter med 30 plasser. 

Etableringsutgifter
Statsbygg fikk i oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet enten å bygge nytt eller finne 
egnede lokaler for et omsorgssenter. Det ble vedtatt at omsorgsenteret skulle ligge i Eidsvoll 
kommune, der en hadde en tomt med flere bygg som ville være et godt utgangspunkt for å 
tilpasse stedet etter de behov man har for omsorgssenteret. Statsbygg bærer
finansieringskostnadene, står som eier, drifter og forvalter av bygningsmassen og beregner 
leie av investeringene for Barne-, ungdoms- og familieetaten. Leieutgiftene dekkes under 
driftsutgiftene. Det vil derfor ikke oppstå kostnader knyttet til bygging av nye omsorgssentre.

Imidlertid påløper det etableringsutgifter knyttet til investeringskostnader som inventar, 
kjøretøy, kontorutstyr og IT-utstyr. Etableringsutgiftene er beregnet til 6,8 mill kroner i 
revidert nasjonalbudsjett 2007. 

Administrative utgifter
Et omfattende forarbeid er nødvendig når man skal overføre og nyetablere et tilbud av denne 
karakter. Under forberedelsen og implementeringen av overføringen har det vært behov for 
administrative stillinger i statlig regional barnevernmyndighet, i tillegg til allerede etablert 
stilling i Barne- og likestillingsdepartementet. Det vil også kreve administrative ressurser i 
statlig regional barnevernmyndighet for å følge opp omsorgssenteret, herunder å treffe 
oppfølgingsvedtak og å følge barnets videre utvikling på omsorgssenteret.
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Overføring av utgifter under Arbeids- inkluderingsdepartementets (AID) budsjett
Utgiftene til drift av Vårli mottak for EMA under 15 år utgjør årlig 18 mill kroner, og 
overføres til Barne- og likestillingsdepartementets (BLD) budsjett. 

Konklusjon
Gitt de forutsetninger som beskrevet over vil overføringen av ansvaret for enslige mindreårige 
asylsøkere under 15 år fra utlendingsmyndighetene til barnevernet utgjøre en samlet netto
utgift på om lag 41 mill. kroner i 2008.

Type utgift Engangsutgift Årlige utgifter Samlede utgifter

Brutto driftsutgifter 51 mill. kroner 
Administrative 
lønnsutgifter 1 mill. kroner
Etableringsutgifter 6,8 mill. kroner
Brutto BLDs budsjett 6,8 mill. kroner 52 mill. kroner 58,8 mill. kroner
Overføringer fra AID 18 mill. kroner
Netto utgifter 6,8 mill. kroner 34 mill. kroner 40,8 mill. kroner
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7 Departementets forslag til endringer i lov og forskrift

7.1 Merknader til lovbestemmelsene

7.1.1 Merknader til nytt kapittel 5A i barnevernloven

Til § 5A-1
Første ledd pålegger statlig regional barnevernmyndighet å gi barn som har kommet til Norge 
og søkt asyl uten foreldre eller andre med foreldreansvar, tilbud om opphold på et 
omsorgssenter for mindreårige. Denne gruppen barn kalles enslige mindreårige asylsøkere. 
Det skal ikke fattes vedtak som grunnlag for plassering på omsorgssenteret. Adgangen til 
opphold på senteret følger direkte av bestemmelsen. 

Det følger av tredje ledd at bestemmelsen i første omgang kun skal gjelde enslige mindreårige 
som var under 15 år da de fremmet sin asylsøknad. Bestemmelsen delegerer til Kongen å 
beslutte når bestemmelsen også skal gjelde for barn over 15 år.  

Annet ledd angir tidsperioden den enslige mindreårige kan oppholde seg på omsorgssenteret. 
Dette er fra den enslige mindreårige blir overført fra utlendingsmyndighetene og til han/hun 
blir bosatt i en kommune, eller forlater riket etter avslått søknad. Den enslige mindreårige 
asylsøkeren kan bli overført fra politiets utlendingsenhet rett etter registrering av 
asylsøknaden, men kan også bli overført etter å ha oppholdt seg en periode i 
utlendingsmyndighetenes mottak.

Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år vil vanligvis bli direkte overført til senteret etter 
at asylsøknaden er registrert hos Politiets utlendingsenhet. Det kan imidlertid tenkes at enslige 
mindreårige asylsøkere både under og over 15 år først tar opphold i ordinært mottak for 
asylsøkere sammen med en følgeperson, for deretter å bli overført omsorgssenteret fordi det 
viser seg å ikke være reell tilknytning mellom barnet og følgepersonene, eller følgepersonen 
ikke lenger ønsker omsorgen. 

Når barnevernet overtar omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 
år, skal dessuten de av disse som utlendingsmyndighetene er usikker på om er under 18 år 
først få opphold i mottak for asylsøkere. De som utlendingsmyndighetene etter en 
aldersvurdering finner at sannsynligvis var under 18 år da søknaden ble fremmet, skal få 
tilbud om opphold på omsorgssenteret. 

Enslige mindreårige asylsøkere som fyller 18 år mens de bor på senteret, skal ha anledning til 
å fortsette å bo der frem til de blir bosatt i en kommune eller forlater riket.

Til § 5A-2
Bestemmelsen pålegger statlig regional barnevernmyndighet ansvar for at det etableres og 
drives omsorgssenter for mindreårige, på samme måte som myndigheten har ansvar for at det 
etableres og drives institusjoner etter barnevernloven, jf. barnevernloven § 5-1. Bestemmelsen 
innebærer ikke en plikt for statlig regional barnevernmyndighet til selv å drive sentrene. 
Forutsetningen for å anvende private eller kommunale omsorgssenter er at de blir godkjent 
etter reglene i barnevernloven § 5-8, jf. § 5A-8.
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Til § 5A-3
Bestemmelsen slår fast at når en enslig mindreårig har opphold i omsorgssenteret, har statlig 
regional barnevernmyndighet omsorgen for ham/henne i foreldrenes sted. Videre følger det av 
bestemmelsen at omsorgssenteret skal utøve den daglige omsorgen på vegne av statlig 
regional barnevernmyndighet. Dette tilsvarer hovedregelen om forholdet mellom den 
kommunale barneverntjenesten og den institusjon eller det fosterhjem et barn er plassert i etter 
en omsorgsovertakelse, jf. barnevernloven § 4-18 første ledd, første og annet punktum.  

Det at omsorgssenteret skal utøve den daglige omsorgen betyr at omsorgssenteret skal ivareta 
barnets daglige behov for omsorg og oppfølging, gi det ekstra omsorg når det er sykt eller av 
andre grunner har særlig behov for det, samt følge det opp i forhold til skole og fritid. 

Når det gjelder retten til informasjon om helsetilstand og til å samtykke til helsehjelp på vegne 
av en enslig mindreårig asylsøker som bor på omsorgssenteret, følger det etter endringene av 
pasientrettighetslovens §§ 3-4, 4-4 og 4-5 at dette er lagt til statlig regional 
barnevernmyndighet, på samme måte som den kommunale barneverntjenesten har disse 
rettighetene etter en omsorgsovertakelse, jf. barnevernloven §§ 4-8 og 4-12. Det vises til 
merknadene til bestemmelsene. 

Barnet får for øvrig oppnevnt verge/hjelpeverge i foreldrenes fravær for ivaretakelse av de 
funksjoner som følger av vergemålsloven, herunder §§ 38 og 39. Vergen skal bl.a. opptre på 
vegne av barnet i formuessaker og være stedfortreder for foreldrene når det gjelder de 
juridiske sider av foreldreansvaret. Mens den enslige mindreårige bor på omsorgssenteret vil 
vergens ansvar for å følge opp saker av mer personlig karakter begrenses av det ansvar som er 
lagt til statlig regional barnevernmyndighet og omsorgssenteret.

Det vises til de generelle merknadene i punktene 5.3.1, 5.3.2. og 5.3.3. for en nærmere 
redegjørelse for ansvaret for de enslige mindreårige mens de oppholder seg på 
omsorgssenteret.

Annet ledd oppstiller en standard for den omsorg og oppfølging omsorgssenteret skal gi det 
enkelte barn. Annet ledd vil blant annet ligge til grunn for det oppfølgingsvedtak statlig 
regional barnvernmyndighet skal treffe og fylkesmannens behandling av klager på vedtakene, 
samt for fylkesmannens tilsyn med den enkelte på senteret. 

Til § 5A-4 
Bestemmelsens første ledd pålegger omsorgssenteret å foreta en individuell vurdering av det 
enkelte barns situasjon og behov så snart det ankommer senteret. Bestemmelsen pålegger 
videre omsorgssenteret å ivareta behovene på best mulig måte inntil det er foretatt en nærmere 
utredning og truffet et oppfølgingsvedtak etter § 5A-5. Oppfølgingsvedtaket skal treffes innen 
seks uker etter barnets ankomst til senteret. Første ledd gjelder således kun den begrensede 
tidsperioden frem til dette.

Viser det seg ved ankomst at barnet har behov som omsorgssenteret ikke kan ivareta, skal 
senteret trekke inn den kommunale barneverntjenesten for en vurdering av om det bør 
iverksettes tiltak etter barnevernloven kapittel 4, jf. bestemmelsens annet ledd. Dette kan for
eksempel gjelde barn som har rus- eller alvorlige atferdsproblemer, barn som trenger ekstra 
omsorg på grunn av lav alder eller spesielle behov, eller der det foreligger forhold som tyder 
på at et barn er offer for menneskehandel. I sistnevnte tilfeller må også politiet varsles, slik at 
en får vurdert barnets risikosituasjon og behovet for tiltak i så måte. 
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Det følger også av annet ledd at omsorgssenteret skal trekke inn den kommunale 
barneverntjenesten dersom en enslig mindreårig asylsøker ønsker å bo privat i stedet for å bo 
på senteret. Dette for å få vurdert omsorgssituasjonen i det aktuelle hjemmet og behovet for 
tiltak etter barnevernloven kapittel 4. 

Til § 5A-5 
Bestemmelsen pålegger statlig regional barnevernmyndighet å fatte vedtak om hva slags 
oppfølging den enkelte enslige mindreårige asylsøkeren skal ha mens hun/han bor på senteret. 
Formålet med vedtaket er å bidra til å sikre en reell utredning av det enkelte barns situasjon og 
behov, og at omsorgssenterets individuelle oppfølgingsplikt i forhold til hvert enkelte barn 
blir konkretisert og tydeliggjort. 

Vedtaket kan ikke pålegge andre instanser enn omsorgssenteret plikter. Det kan således ikke 
gå ut på at andre instanser og tjenester skal gjennomføre visse tiltak eller en viss behandling, 
men at omsorgssenteret i så måte skal ta nærmere konkretiserte initiativ overfor disse 
instansene eller tjenestene. 

Vedtaket vil være et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, jf. forvaltningsloven § 2, jf. 
barnevernloven § 6-1. Det innebærer at de alminnelige reglene for enkeltvedtak gjelder.  
Når det gjelder saksbehandlingen, følger det av bestemmelsen at omsorgssenteret i samarbeid 
med barnet skal utrede hans/hennes situasjon og behov og utarbeide et forslag til oppfølging. 
Det betyr at også vergen, som barnets representant, skal trekkes inn. I hvilken grad barnet skal 
trekkes inn, vil avhenge av dets alder og modenhet, jf. barnevernloven § 6-3. 

Det følger av annet ledd at omsorgssenteret skal oversende sitt forslag til statlig regional 
barnevernmyndighet innen tre uker etter barnets ankomst til senteret. Statlig regional 
barnevernmyndighet skal deretter treffe sitt vedtak innen seks uker etter barnets ankomst til 
senteret. Statlig regional barnevernmyndighet skal foreta en selvstendig vurdering av saken ut 
i fra senterets utredning og forslag. 

Det følger av bestemmelsen siste ledd at oppfølgingsvedtaket skal ligge til grunn for den 
videre oppfølgingen av barnet på senteret. Vedtaket vil også ligge til grunn for fylkesmannens 
tilsyn med det enkelte barn på senteret, jf. § 5A-8.

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. barnevernloven § 6-5. Det vises til merknadene til 
endringen i denne bestemmelsen.

For øvrig vises det til de generelle merknadene i punkt 5.2.1. 

Til § 5A-6
Både omsorgssenteret og statlig regional barnevernmyndighet pålegges i første ledd å følge 
det enkelte barns utvikling nøye. Ved vesentlige endringer i barnets behov skal det om 
nødvendig treffes nytt oppfølgingsvedtak. Dette skal skje i henhold til reglene i § 5A-5. 

Det følger av bestemmelsens annet ledd at omsorgssenteret under hele barnets opphold har 
plikt til å trekke inn den kommunale barneverntjenesten for vurdering av om det bør 
iverksettes tiltak etter barnevernloven kapittel 4, dersom det viser seg at barnet har behov som 
senteret ikke kan ivareta på en tilfredsstillende måte, eller det ønsker å bo et annet sted enn 
omsorgssenteret. Annet ledd regulerer hele perioden barnet oppholder seg på omsorgssenteret 
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etter ankomstperioden, som reguleres av § 5A-4 annet ledd. Det vises for øvrig til 
merknadene til § 5A- 4, annet ledd.

Til § 5A-7
Det følger av bestemmelsen at omsorgssenteret har plikt til å foreta en kartlegging av barnets 
situasjon og behov, som skal brukes dersom barnet skal bosettes i en kommune.  

Det følger videre av bestemmelsens annet ledd at kartleggingen skal utarbeides i samarbeid 
med barnet. Dette innbærer at også vergen, som barnets representant, skal trekkes inn. I 
hvilken grad barnet skal trekkes inn, vil avhenge av dets alder og modenhet, jf. 
barnevernloven § 6-3. 

Oversendelse av kartleggingen til aktuelle myndigheter forutsetter samtykke fra vergen og 
barnet selv, dersom han/hun har fylt 15 år, jf. barnevernloven § 6-3 annet ledd. Samtykket må 
være skriftlig. 

For øvrig vises det til de generelle merknadene under punkt 5.8.

Til § 5A-8
Det følger av bestemmelsen at barnevernlovens regler for institusjoner med hensyn til tilsyn, 
jf. § 5-7, godkjenning av private og kommunale aktører, jf. § 5-8, beboernes rettigheter og 
bruk av tvang under oppholdet, jf. § 5-9, samt generelle krav, jf. § 5-10, alle med tilhørende 
forskrifter, gjelder tilsvarende for omsorgssenteret. 

Ved at barnevernloven § 5-8 om godkjenning av private og kommunale institusjoner skal 
gjelde tilsvarende, tar bestemmelsen høyde for at det kan være mulig å benytte private aktører 
eller kommuner til å drive omsorgssenter.

Det vises for øvrig til de generelle merknadene under punktene 5.5 og 5.6. 

Til § 5A-9
Bestemmelsen slår fast at utgiftene forbundet med at enslige mindreårige asylsøkere 
oppholder seg i omsorgssenter i medhold av § 5A-1, dekkes av statlig regional 
barnevernmyndighet. 

Om betalingsansvar der barn oppholder seg i omsorgssenteret i medhold av barnevernloven 
kapittel 4, vises det til merknadene til § 5A-10.

Til § 5A-10
Det følger av endringene i barnevernloven § 4-4 femte ledd og § 4-14 at omsorgssenteret kan 
brukes som plasseringssted ved vedtak etter §§ 4-4 femte ledd, 4-8 annet og tredje ledd og 
4-12. Det vil si de tilfeller der den kommunale barneverntjenesten eller fylkenemnda for 
sosiale saker har fattet vedtak om plassering av barn utenfor hjemmet. 

Ved plassering i omsorgssenteret på grunnlag av vedtak etter barnevernloven kapittel 4 er det 
barnevernlovens alminnelige regler om saksbehandling, vedtaksmyndighet, oppfølging m.v. 
som kommer til anvendelse, og ikke de særlige reglene i kapittel 5A. For å sikre at dette 
fremgår klart av loven presiseres det i første ledd at også barnevernloven § 4-18 om 
omsorgsansvaret, § 5-4 om inntak og utskriving og de alminnelige reglene om utgiftsfordeling 
i lovens kapittel 9 skal gjelde for omsorgssenteret i disse tilfellene. 
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Det følger av § 5A-8 at barnevernloven § 5-7 om tilsyn og § 5-9 om beboernes rettigheter og 
bruk av tvang under oppholdet gjelder for omsorgssenteret. Det er derfor ikke nødvendige 
med ytterligere presisering i loven for at disse reglene også skal gjelde ved plassering av barn 
i omsorgssenter i medhold av lovens kapittel 4.

Departementet vil ellers bemerke at de øvrige reglene i kapittel 5A om statlig regional 
barnevernmyndighets og omsorgssenterets ansvar og plikter i forhold til det enkelte barn, kun
gjelder der barnet har tatt opphold i omsorgssenteret i medhold av § 5A-1. 

Det vises for øvrig til de generelle merknadene under punkt 5.9.

7.1.2 Merknader til endringer i gjeldende bestemmelser i barnevernloven

Til § 2-3 fjerde ledd
Endringen innebærer at det fremgår av bokstav c) at det også tilligger fylkesmannen å føre 
tilsyn med omsorgssenter for mindreårige etter kapittel 5A, på samme måte som 
fylkesmannen har ansvar for å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter kapittel 5. For 
øvrig vises det til § 5A-8.

Til § 2-3 sjuende ledd
Endringen innebærer at statlige sentrale og regionale barnevernmyndigheter og fylkesmannen 
har rett til å kreve at også omsorgssenter for mindreårige etter kapittel 5A, uten hinder av 
taushetsplikt, gir de opplysninger som er nødvendige for at myndighetene skal kunne utføre 
sine oppgaver etter loven. Videre innebærer endringen at disse myndighetene har rett til å 
kreve adgang til omsorgssenter for mindreårige etter kapittel 5A, på samme måte som de har 
adgang til barneverninstitusjoner etter kapittel 5.

Til § 4-4 femte ledd og § 4-14
Endringene av disse bestemmelsene medfører at omsorgssenter for mindreårige kan brukes 
som plasseringssted ved frivillige vedtak om plassering utenfor hjemmet i medhold av § 4-4 
femte ledd, og etter vedtak om omsorgsovertakelse etter §§ 4-8 og 4-12, jf. § 4-14. Det er lagt 
til grunn i praksis at plasseringsalternativene etter § 4-14 også gjelder ved akuttplasseringer 
etter lovens § 4-6 annet ledd, selv om dette ikke fremgår direkte av loven. Departementet 
anser derfor omsorgssenteret som lovlig plasseringssted også i slike tilfeller. 

Ovennevnte endring åpner for at også andre barn enn enslige mindreårig asylsøkere vil kunne 
få opphold på omsorgssenteret. Om senteret vil være egnet plasseringssted for det enkelte 
barn, må avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, jf. lovens § 4-15. 

Når omsorgssenteret brukes som plasseringssted etter vedtak hjemlet i lovens § 4-4 femte ledd 
eller §§ 4-8 eller 4-12, vil de alminnelige reglene i barnvernloven for vedtak om plassering 
utenfor hjemmet gjelde. Det er i den forbindelse nødvendig med enkelte presiseringer i loven. 

Det vises for øvrig til merknadene til § 5A-10 og de generelle merknadene under punkt 5.9. 
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Til § 6-2
Endringen medfører at for omsorgssenter for mindreårige som blir godkjent etter 
barnevernloven § 5-8, jf. § 5A-8, gjelder forvaltningsloven for klientsaker med de særregler 
som er fastsatt i lovens § 6-1. Endringen er foretatt da det i fremtiden kan tenkes at det kan bli 
aktuelt å ta i bruk private eller kommunale omsorgssenter etter godkjenning, jf. merknadene 
til § 5A-2 og de generelle merknadene i punkt 5.6.2 foran.

Til § 6-5
Endringen medfører at oppfølgingsvedtak fattet av statlig regional barnevernmyndighet, jf. 
§ 5A-5, kan påklages til fylkesmannen. 

Klageadgang har vergen, og barnet selv dersom det har fylt 15 år, jf. barnevernloven § 6-3 
annet ledd. Fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket, jf. barnevernloven § 6-5 annet 
ledd. Dette innebærer at fylkesmannen både kan overprøve vurderingen av hva som er barnets 
situasjon og behov, og om den vedtatte oppfølging gir barnet det han/hun har behov for. 

Til § 6-7
Endringen innebærer at enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et omsorgssenter etter 
kapittel 5A, på samme måte som enhver som utfører tjeneste eller arbeid for en 
barneverninstitusjon etter kapittel 5, vil ha taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13e, 
med de begrensninger som gjelder i forhold til forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6.

Når det gjelder det nærmere innholdet av endringen, vises det til de generelle merknadene 
under punkt 5.7.

Til § 6-10
Endringene innebærer at det stilles samme krav om politiattest i forhold til omsorgssenter 
etter kapittel 5A som i forhold til barneverninstitusjoner etter kapittel 5. Kravet om politiattest 
omfatter både omsorgssenter drevet av statlig regional barnevernmyndighet og eventuelle 
kommunale og private omsorgssenter som blir godkjent etter lovens § 5A-8, jf. § 5-8.  

7.1.3 Merknader til endringer i pasientrettighetsloven

Til § 3-4
Tilføyelsen av femte ledd innebærer at det er statlig regional barnevernmyndighet som etter 
nærmere angitte regler skal informeres om helsetilstanden til enslige mindreårig asylsøkere 
under 16 år som bor på senteret i medhold av § 5A-1. Dette betyr at statlig regional 
barnevernmyndighet gis samme rett til informasjon som den kommunale barneverntjenesten 
der den har overtatt omsorgen for barn under 16 år etter barnevernloven § 4-8 eller § 4-12. 

Til §§ 4-4 og 4-5
Tilføyelsen av nytt tredje ledd i disse bestemmelsene innebærer at statlig regional 
barnevernmyndighet etter nærmere bestemte regler har myndighet til å samtykke til helsehjelp 
på vegne av enslige mindreårige asylsøkere under 18 år som bor i omsorgssenter i medhold av 
§ 5A-1, på samme måte som den kommunale barneverntjenesten har samtykkekompetanse for 
barn den har overtatt omsorgen for etter barnevernloven § 4-8 og § 4-12. 
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7.1.4 Merknader til endring i politiattestforskriften § 2

Endringen innebærer at det stilles samme krav til politiattest i forhold til omsorgssenter for 
mindreårige som for institusjoner etter barnevernloven. Det vises til merknadene til § 6-10. 
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7.2 Forslag til lov- og forskriftsbestemmelser1

7.2.1 Nye bestemmelser i barnevernloven

Lov om barneverntjenester (barnevernloven), 17. juli 1992 nr. 100 

Kapittel 5 A Omsorgssenter for mindreårige 

§ 5A – 1. Opphold på omsorgssenter for mindreårige
Statlig regional barnevernmyndighet skal gi barn som har kommet til riket og søkt asyl 

uten foreldre eller andre med foreldreansvar, tilbud om opphold på et omsorgssenter for 
mindreårige.

Tilbudet skal gjelde fra barnet blir overført fra utlendingsmyndighetene til statlig 
regional barnevernmyndighet frem til det blir bosatt i en kommune eller forlater riket. 

Bestemmelsen gjelder barn som er under 15 år når asylsøknaden fremmes. For barn 
over 15 år gjelder bestemmelsen fra den tid Kongen bestemmer.

§ 5A – 2. Ansvaret for omsorgssenter for mindreårige
Statlig regional barnevernmyndighet har ansvar for at det etableres og drives 

omsorgssenter for mindreårige.  

§ 5A – 3. Ansvaret for omsorgen i foreldrenes eller andre med foreldreansvarets sted 
Når barnet har opphold på omsorgssenteret har statlig regional barnevernmyndighet 

omsorgen for barnet. På vegne av statlig regional barnevernmyndighet skal omsorgssenteret 
utøve den daglige omsorgen. 

Omsorgssenteret skal gi barnet god omsorg og trygghet og bidra til at det får den 
oppfølging og behandling det har behov for. 

§ 5A – 4. Ansvaret for å ivareta barnets behov ved ankomst
Omsorgssenteret skal ved barnets ankomst til senteret vurdere barnets situasjon og 

behov og ivareta behovene på best mulig måte inntil det foreligger oppfølgingsvedtak etter 
lovens § 5A-5. 

Dersom barnets behov etter omsorgssenterets vurdering ikke kan ivaretas på en 
tilfredsstillende måte på omsorgssenteret, eller barnet ønsker opphold utenfor 
omsorgssenteret, skal omsorgssenteret varsle barneverntjenesten for vurdering av om det bør 
iverksettes særlige tiltak etter kapittel 4.

§ 5A – 5. Oppfølgingsvedtak 
Omsorgssenteret skal i samarbeid med barnet utrede barnets situasjon og behov og 

utarbeide et forslag til barnets oppfølging mens det oppholder seg på omsorgssenteret. 
Forslaget skal oversendes statlig regional barnevernmyndighet som skal treffe vedtak om 
barnets oppfølging mens det oppholder seg på omsorgssenteret.

Omsorgssenteret skal oversende forslaget til statlig regional barnevernmyndighet 
innen tre uker etter barnets ankomst til senteret, og statlig regional barnevernmyndighet skal 
treffe vedtaket innen seks uker etter barnets ankomst til senteret. 

                                                
1 Det endelige forslaget til lov- og forskriftsendringer vil teknisk bli fremstilt i tråd med retningslinjene i 
Justisdepartementets veileder i lovteknikk og lovforberedelse. Fremstillingsmåten i dette høringsnotatet er valgt 
av pedagogiske hensyn. 
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Oppfølgingsvedtaket skal ligge til grunn for den videre oppfølgingen av barnet på 
omsorgssenteret. 

§ 5A – 6. Ansvaret for å følge barnets utvikling under oppholdet på omsorgssenteret 
Omsorgssenteret og statlig regional barnevernmyndighet skal følge barnets utvikling 

nøye. Ved vesentlige endringer i barnets behov for oppfølging skal det om nødvendig treffes 
nytt oppfølgingsvedtak i tråd med lovens § 5A–5, første ledd.

Dersom barnets utvikling medfører at barnets behov etter omsorgssenterets vurdering 
ikke lenger kan ivaretas på en tilfredsstillende måte på omsorgssenteret, eller barnet ønsker 
opphold utenfor omsorgssenteret, skal omsorgssenteret i stedet varsle barneverntjenesten for 
vurdering av om det bør iverksettes særlige tiltak etter kapittel 4.

§ 5A – 7. Kartlegging 
Omsorgssenteret skal i løpet av barnets opphold på senteret foreta en kartlegging av 

barnets situasjon og behov som grunnlag for en etterfølgende bosetting i en kommune.
Kartleggingen skal utarbeides i samarbeid med barnet. Oversendelse av kartleggingen 

til aktuelle myndigheter forutsetter samtykke.

 5A – 8. Tilsyn, godkjenning, rettigheter under oppholdet og krav til kvalitet
Lovens §§ 5-7, 5-8, 5-9 og 5-10 med tilhørende forskrifter gjelder tilsvarende for 

omsorgssenteret.

§ 5A – 9. Økonomisk ansvar
Utgiftene forbundet med opphold i omsorgssenter i medhold av § 5A-1 dekkes av 

statlig regional barnevernmyndighet. 

§5A-10. Plassering i omsorgssenter etter lovens kapittel 4
Ved anvendelse av omsorgssenteret som plasseringssted etter vedtak hjemlet i lovens 

§§ 4-8 annet og tredje ledd og 4-12, jf. § 4-14, gjelder § 4-18 om ansvaret for omsorgen i 
foreldrenes sted tilsvarende for omsorgssenteret som for fosterforeldre og institusjoner. 

Ved plassering i omsorgssenter etter vedtak hjemlet i lovens § 4-4 femte ledd og 
§§ 4-8 annet og tredje ledd og 4-12, jf. § 4-14, gjelder lovens § 5-4 om inntak i og utskriving 
fra institusjon og lovens bestemmelser i kapittel 9 om utgiftsfordeling ved plassering i 
institusjon tilsvarende.   
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7.2.2 Tilføyelser til gjeldende bestemmelser i barnevernloven og forskrift til 
barnevernloven

Tilføyelsene er markert med fete kursive typer.

§2-3. Statlige barnevernmyndigheters oppgaver og myndighet
      Departementet skal 
a) føre tilsyn med at loven og forskriftene og andre bestemmelser som gjelder for tjenester 

og tiltak etter denne loven, blir anvendt riktig og på en måte som fremmer lovens formål, 

b) sørge for at erfaringene med loven blir vurdert, og at det blir gjennomført nødvendige 
endringer i regelverket, 

c) gi de retningslinjer og instrukser som er nødvendige for å nå mål som er nevnt i bokstav a, 

d) arbeide for at det blir satt i gang forskning som kan få betydning for løsningen av 
oppgaver etter loven, 

e) sørge for at det finnes et forsvarlig tilbud for utdanning av personell, og at de som skal 
anvende loven ellers får forsvarlig veiledning, 

f) sørge for at det blir utarbeidet informasjonsmateriell som barneverntjenesten kan bruke. 
Statlig regional myndighet skal 

a) etter anmodning fra kommunen bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av 
     barn utenfor hjemmet,
b)  ha ansvar for rekruttering og formidling av fosterhjem
c)  ha ansvar for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og generell veiledning

Statlig regional myndighet skal ha internkontroll for å sikre at oppgavene utføres i 
samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Statlig regional myndighet må kunne 
gjøre rede for hvordan den oppfyller kravet til internkontroll. Departementet kan i forskrift gi 
nærmere bestemmelser om internkontroll. 

Fylkesmannen er statlig barnevernmyndighet på fylkesnivå. Fylkesmannen plikter å 
føre særlig tilsyn med barnevernvirksomheten i de enkelte kommuner. Fylkesmannen skal 
herunder 
a) påse at kommunene utfører de oppgaver de er pålagt etter denne loven, 

b) sørge for at kommunene får råd og veiledning, 

c) føre tilsyn med institusjoner etter kapittel 5 og omsorgssenter for mindreårige etter 
kapittel 5A

Departementet kan gi nærmere forskrifter om gjennomføringen av tilsynet, jf. tredje 
ledd. 
      Barneverninstitusjonene er statlig barnevernmyndighet på lokalt nivå, jf. kapittel 5.     

Departementet kan kreve at kommunale organer som hører under loven, uten hinder av
taushetsplikt, gir de opplysninger og meldinger som er nødvendige for at departementet skal 
kunne utføre sine oppgaver etter første ledd. Statlige sentrale myndigheter, statlige regionale 
myndigheter og fylkesmannen kan kreve at alle institusjoner som omfattes av kapittel 5 i 
loven og omsorgssenter for mindreårige som omfattes av kapittel 5A i loven, uten hinder av 
taushetsplikt, gir de opplysninger og meldinger som er nødvendige for at myndighetene skal 
kunne utføre sine oppgaver etter loven. Disse myndigheter kan også kreve adgang til alle 
institusjoner som går inn under kapittel 5 og omsorgssenter for mindreårige som går inn 
under kapittel 5A.
       Departementet kan gi nærmere forskrifter om statlige barnevernmyndigheters myndighet, 
oppgaver og organisering på sentralt, regionalt og lokalt nivå. 
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§ 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier
      Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og 
utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. 
       Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre 
grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien, 
f.eks. ved å oppnevne støttekontakt, ved å sørge for at barnet får plass i barnehage, ved 
besøkshjem, ved avlastningstiltak i hjemmet eller andre foreldrestøttende tiltak. På samme 
måte skal barneverntjenesten også søke å sette i verk tiltak som kan stimulere barnets 
fritidsaktivitet, eller bidra til at barnet får tilbud om utdanning eller arbeid, eller anledning til å 
bo utenfor hjemmet. Barneverntjenesten kan videre sette hjemmet under tilsyn ved at den 
oppnevner tilsynsfører for barnet. 
       Barneverntjenesten kan også yte økonomisk stønad som hjelpetiltak for barnet. 
       Fylkesnemnda kan om nødvendig beslutte at tiltak som opphold i barnehage eller andre 
egnede dagtilbud, skal settes i verk ved pålegg til foreldrene. Fylkesnemnda kan gi pålegg om 
tilsyn når vilkårene i § 4-12 er til stede. For barn som har vist alvorlige atferdsvansker, jf. § 4-
24 første ledd, eller som er i ferd med å utvikle slike alvorlige atferdsvansker, kan 
fylkesnemnda vedta at foreldrestøttende tiltak som har som formål å redusere barnets 
atferdsvansker kan gjennomføres uten barnets samtykke. Slike foreldrestøttende tiltak kan 
også gjennomføres uten barnets samtykke når tiltakene iverksettes som ledd i avslutningen av 
et institusjonsopphold med hjemmel i § 4-24. Foreldrestøttende tiltak uten barnets samtykke 
kan ikke opprettholdes utover seks måneder fra fylkesnemndas vedtak. 
       Når vilkårene i annet ledd er til stede, og dersom behovene ikke kan løses ved andre 
hjelpetiltak, kan barneverntjenesten også formidle plass i fosterhjem, institusjon, 
omsorgssenter for mindreårige eller i senter for foreldre og barn. Hvis det må forutsettes at 
foreldrene i lengre tid ikke vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg, bør det likevel vurderes om 
det med en gang skal vedtas at barneverntjenesten skal overta omsorgen for barnet etter § 4-
12 første ledd, framfor frivillig plassering etter denne paragraf. 

§ 4-14. Plasseringsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse
       Når det er truffet vedtak etter § 4-12 eller § 4-8 annet og tredje ledd, skal barnet plasseres 
a) i fosterhjem, jf. § 4-22
b) i institusjon, jf. § 5-1 og § 5-8
c) i opplærings- eller behandlingsinstitusjon når dette er nødvendig fordi barnet er 
funksjonshemmet 
d) i omsorgssenter for mindreårige, jf. kapittel 5A

§6-2. Anvendelse av forvaltningsloven på private institusjoner og private omsorgssenter     
for mindreårige
       For private institusjoner og private omsorgssenter for mindreårige som er godkjent etter 
§5-8 gjelder forvaltningsloven for klientsaker, med de særregler som er fastsatt i denne loven,
jf. §6-1. 

§ 6-5. Klage over barneverntjenestens og statlig regional barnevernmyndighets vedtak 
Enkeltvedtak som barneverntjenesten har truffet og oppfølgingsvedtak som statlig 

regional barnevernmyndighet har truffet kan påklages til fylkesmannen.
Første ledd gjelder ikke saker som etter kapittel 7 hører under fylkesnemnda, med 

mindre noe annet er sagt i denne loven.
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§ 6-7. Taushetsplikt 
       Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, en institusjon eller et 
omsorgsenter for mindreårige etter denne loven, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 
13 til 13 e. Overtredelse straffes etter straffeloven § 121. 
       Taushetsplikten gjelder også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, 
sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Opplysning om en klients oppholdssted kan likevel gis 
når det er klart at det ikke vil skade tilliten til barneverntjenesten eller institusjonen å gi slik 
opplysning. 
       Opplysninger til andre forvaltningsorganer, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6, kan 
bare gis når dette er nødvendig for å fremme barneverntjenestens, institusjonens eller 
omsorgssenteret for mindreåriges oppgaver, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller 
alvorlig skade for noens helse. Uten hinder av taushetsplikt skal barneverntjenesten av eget 
tiltak gi opplysninger til sosialtjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker 
rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, jf 
lov om sosiale tjenester § 6-2 a. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for 
gjennomføringen av lov om sosiale tjenester, plikter barneverntjenesten å gi slike 
opplysninger. 
       Dersom et barns interesser tilsier det, kan fylkesmannen eller departementet bestemme at 
opplysninger skal være undergitt taushetsplikt, selv om foreldrene har samtykket i at de gjøres 
kjent. 

§ 6-10. Politiattest 
      Den som skal ansettes i barneverntjenesten, jf. § 2-1, skal legge fram tilfredsstillende 
politiattest. 
       Den som skal ansettes i en institusjon som er omfattet av § 5-1, i en privat eller 
kommunal institusjon som er godkjent etter § 5-8 eller et omsorgssenter for mindreårige 
etter kapittel 5A, skal legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også 
fra andre som utfører oppgaver for institusjonen eller omsorgssenteret for mindreårige, og 
som har direkte kontakt med barn og unge som oppholder seg der. 
       Den eller de som skal godkjennes som fosterforeldre, jf. § 4-22, skal legge fram 
tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i 
fosterhjemmet. 
       Det kan kreves politiattest fra støttekontakter, tilsynsførere, private som tar i mot barn 
som avlastningstiltak og andre som utfører oppgaver for barneverntjenesten som ledd i 
hjelpetiltak etter § 4-4. 
       Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for 
brudd på straffeloven §§ 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 og 
204 a. 
       Den som er ilagt forelegg eller er dømt for overtredelse som nevnt i femte ledd er 
utelukket fra å utføre arbeid eller oppgaver som omhandlet i denne bestemmelse. 
       Departementet kan gi utfyllende forskrifter til bestemmelsen. 
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Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattestforskriften), 15. 
oktober 1999 nr. 1090

§2. Politiattest for personale i institusjonene og ved omsorgssenter for mindreårige

Den som skal ansettes i en institusjon som er omfattet av §5-1, privat eller kommunal 
institusjon som er godkjent etter §5-8, eller omsorgssenter for mindreårige etter kapittel 5A, 
skal legge fram tilfredsstillende politiattest. Den som foretar ansettelsen har ansvaret for at 
politiattest blir krevet fremlagt. Institusjonens eller omsorgssenterets styrer eller leder kan 
kreve fremlagt politiattest også fra andre som utfører oppgaver for institusjonen eller 
omsorgssenteret som innebærer direkte kontakt med barn og unge som oppholder seg der. 

        Dersom eier av privat institusjon eller omsorgssenter for mindreårige som er godkjent 
etter §5-8 skal arbeide eller oppholde seg regelmessig i institusjonen eller omsorgssenteret, 
skal vedkommende legge fram tilfredsstillende politiattest for statlig regional 
barnevernmyndighet. 
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7.2.3 Tilføyelser til bestemmelser i pasientrettighetsloven 

Tilføyelsene er markert med fete kursive typer.

Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven), 2. juli 1999 nr. 63 

§ 3-4. Informasjon når pasienten er mindreårig
       Er pasienten under 16 år, skal både pasienten og foreldrene eller andre med 
foreldreansvaret informeres. 
       Er pasienten mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med 
foreldreansvaret når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. 
       Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre 
eller andre med foreldreansvaret når pasienten er under 18 år. 
       Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn under 16 år etter 
barnevernloven § 4-8 eller § 4-12, gjelder første, annet og tredje ledd tilsvarende for 
barneverntjenesten. 
      Dersom en enslig mindreårig asylsøker under 16 år bor i omsorgssenter for 
mindreårige etter barnevernloven § 5A-1, gjelder første, annet og tredje ledd tilsvarende for 
statlig regional barnevernmyndighet. 

§ 4-4. Samtykke på vegne av barn
       Foreldrene eller andre med foreldreansvaret har rett til å samtykke til helsehjelp for 
pasienter under 16 år. 
       Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn under 16 år etter 
barnevernloven § 4-6 annet ledd, § 4-8 eller § 4-12, har barneverntjenesten rett til å samtykke 
til helsehjelp. 
       For enslige mindreårige asylsøkere under 16 år som bor i omsorgssenter for 
mindreårige etter barnevernloven § 5A-1, har statlig regional barnevernmyndighet rett til å 
samtykke til helsehjelp.  
       Etter hvert som barnet utvikles og modnes, skal barnets foreldre, andre med 
foreldreansvaret eller barnevernet, jf. annet ledd, høre hva barnet har å si før samtykke gis. 
Når barnet er fylt 12 år, skal det få si sin mening i alle spørsmål som angår egen helse. Det 
skal legges økende vekt på hva barnet mener ut fra alder og modenhet. 

§ 4-5. Samtykke på vegne av ungdom som ikke har samtykkekompetanse
       Foreldrene eller andre med foreldreansvaret har rett til å samtykke til helsehjelp for 
pasienter mellom 16 og 18 år som ikke har samtykkekompetanse. 
       Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn mellom 16 og 18 år etter 
barnevernloven § 4-8 eller § 4-12, har barneverntjenesten rett til å samtykke til helsehjelp. 
        For enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som bor i omsorgssenter for 
mindreårige etter barnevernloven § 5A-1, har statlig regional barnevernmyndighet rett til å 
samtykke til helsehjelp.  
       Helsehjelp kan ikke gis dersom pasienten motsetter seg dette, med mindre annet følger av 
særlige lovbestemmelser.
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7.3 Ikrafttredelse

Departementet vil fremme forslag om at lovendringene skal tre i kraft fra den tid Kongen 
bestemmer.


