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Utlendingsdirektoratets høringssvar- Utkast til Norges
femte og sjette rapport til FNs barnekomité
Utlendingsdirektoratet (UDI) viser til mottatt høring om utkast til Norges
femte og sjette rapport til FNs barnekomité datert 16. juni 2016.
UDI har gått gjennom de deler av rapporten som omhandler våre
ansvarsområder. Vårt fokus i denne høringen har vært å sikre at UDIs
regelverk og praksis er gjengitt korrekt og oppdatert. Vi har lagt ved
forslag til konkrete endringer i rapportteksten samt gitt enkelte
kommentarer knyttet til dette, se vedlegg.
Norge har siden den fjerde rapporten til FNs barnekomité i 2008 fått ny
utlendingslov som trådde i kraft 1. januar 2010. Flere artikler fra
barnekonvensjonen er inkorporert i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Artikkel 3 om at hensynet til barnets beste skal være et
grunnleggende hensyn og artikkel 12 om barnets rett til å bli hørt i saker
som angår dem fremgår nå direkte av utlendingslovgivningen. Barnets
rettsstilling i utlendingsretten har generelt vært styrket i perioden fra 2008
og frem til nå. Det er bl.a. innført bestemmelser i utlendingsforskriften
§§ 8-5 og 17-1a, som omhandler lengeværende barns rett til
oppholdstillatelse og barns rett til begrunnelse i vedtak.
I utlendingsloven av 2010 er begrepet asyl erstattet med begrepet
beskyttelse. Vi anbefaler at dette også gjøres i rapporten til FNs
barnekomité. I stede for å benytte begrepene «barn som søker asyl» og
«asylsøkerbarn», anbefaler vi heller å bruke formuleringen «barn som
søker beskyttelse» og «barn i asylsøkerfasen».
En rekke endringer i utlendingsloven ble vedtatt i statsråd 17. juni 2016 jf.
Prop.90 L. Endringer i utlendingsloven (innstramninger II). Departementet
vurderer nå behovet for overgangsregler og tilhørende forskrifter før
lovendringene kan tre i kraft. UDI oppfatter at Justis- og beredskapsdepartementet vil sørge for å oppdatere innholdet i rapporten i tråd med
disse endringene. Endringene vil bl.a. få konsekvenser for behandlingen
av søknader som omhandler barn både i asylsaker og oppholdssaker.
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Videre bemerker vi at UDI, Bufdir og Politiets Utlendingsenhet (PU) har
satt i gang et tverretatlig samarbeid for å etablere rutiner og retningslinjer
for barn som lever i ekteskap eller ekteskapslignende forhold mens de er i
asylsøkerfasen. Arbeidet skal ferdigstilles høsten 2016. Vi anbefaler at
dette kan fremkomme som et eget tema i kapittel 9 i rapporten.
Med hilsen
Stephan Mo
avdelingsdirektør
Kari Stokkeland
fung. seksjonssjef
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