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1. Sammendrag og konklusjoner
Arbeidet med denne NGOU’en startet som et felles initiativ fra aktører i sivilt samfunn som
er bekymret for at det heller ikke fra denne Regjeringen vises vilje til å skape forandring
for en svært utsatt gruppe barn i Norge. Diskusjonen om bedre ivaretakelse av disse barna
har de siste årene skapt stor debatt. Sentrale faggrupper er i dag enige om at overføring
av omsorgsansvaret til barnevernet er den beste løsningen for å sikre bedre ivaretakelse av
barna.
Lov om Barneverntjenester 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.) gjelder for alle barn i Norge jfr.
lovens § 1-2. Loven gjelder altså for alle barn som oppholder seg i landet, uavhengig av
oppholdsstatus.
Barnets rett til asyl reguleres av Utlendingsloven. Saksbehandlingen av asylsaken skal
holdes atskilt fra saken om barnets omsorgssituasjon mens barnet er i Norge. Vedtak etter
Utlendingsloven vil være styrende for barnets rett til å være i Norge, og barneverntjenesten
kan ikke forhindre eller sette seg utover slike vedtak.
Norge har bygget opp barnevernet blant annet for å sikre barn uten omsorgspersoner
et tilfredsstillende omsorgstilbud, og lov om barneverntjenester er skreddersydd for å
ivareta barnas behov. Barn som kommer alene til Norge gis i dag offentlig omsorg gjennom
utlendingsforvaltningen, som har mandat å forvalte norsk utlendingspolitikk. Barnets beste er
ikke som for barnevernet det styrende hensyn for deres arbeid.
Anbefalinger
Omsorgstiltakene for enslig mindreårige asylsøkere kan være; beredskapshjem, fosterhjem
eller institusjon, eller kanskje helst en institusjon med erfaring og spesialkompetanse i
tilknytning til enslige umyndige asylsøkere. Dette kan være en revidert utgave av dagens
asylmottak, men med standard som barneverninstitusjon etter reglene i bvl. § 5-8. For
at eksisterende mottak skal kunne kvalifisere til slik godkjenning vil det kreves en høyere
materiell standard, en høyere personaltetthet og større grad av fagutdanning blant
personalet. Det er ingen formelle hindringer for å ta utgangspunkt i allerede eksisterende
institusjoner, og oppgradere disse til et kvalifisert nivå. Det vesentlige er at omsorgstilbudet
faktisk er regulert gjennom barnevernloven slik at formelle krav sikrer den vurdering som
foretas, vedtaket som fattes, omsorgen som tilbys og tilsynet som føres.
Akuttfasen
Som i dag kan to kommuner ha ansvar for enslig mindreårige asylsøkere i den første fasen
når de ankommer Norge, og disse kommunene må ha ressurser og kompetanse til å håndtere
en varierende pågang av saker. Barneverntjenesten foretar en frivillig akuttplassering (bvl. §
4-6 første ledd).
Avklarings- og undersøkelsesfase
6-8 kommuner kan ha et spesielt ansvar for å gi disse barna et tilpasset omsorgstilbud. Barna
kan plasseres som frivillig hjelpetiltak (bvl. § 4-4 femte ledd). Barneverntjenesten må gjøre
undersøkelsen etter bvl. § 4-3. Informasjonen om og fra barnet skal innhentes med tanke på
hensiktsmessig langsiktig omsorgstilbud ved oppholdstillatelse, eller en god tilbakeføring og
gjenforening med familien ved avslag og retur til hjemlandet.
Plassering hos slekt/nettverk
I enkelte tilfeller er det ønske om at barnet skal bo hos slektninger/nettverk i Norge. Barnet
skal høres, i henhold til barnekonvensjonen og lov om barneverntjenester. Plasseringen
skal ha et formelt grunnlag, for eksempel en frivillig plassering etter bvl. § 4-4 femte ledd.
Hjemmet skal godkjennes av barnevernet, det skal gis veiledning, og det skal føres tilsyn.
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Bosetting etter oppholdstillatelse er innvilget
I de tilfellene der barnet får oppholdstillatelse i Norge skal også bosettingen være
knyttet til barnevernet. Bosettingskommunen bør vurdere om det er ønskelig med en full
omsorgsovertakelse etter bvl. § 4-12. Bosettingskommunene må omrokkere ressurser slik at
statlige overføringer for bosetting av flyktninger, samt personale for oppfølging av de enslig
mindreårige asylsøkerne, ligger hos barneverntjenesten. Det må legges til rette for stor grad
av samarbeid med flyktningkontoret.
Tilsyn
Tilsyn med omsorgstiltakene må utføres etter reglene i barnevernloven.
For økonomiske og administrative konsekvenser se kapittel 7 og 8.

2. Gruppas sammensetning
Arbeidet med NGOU’en for overføring av omsorgsansvaret for enslig mindreårige asylsøkere
til barnevernet startet som et felles initiativ fra aktører i sivilt samfunn som er bekymret
for at det heller ikke fra denne Regjeringen vises vilje til å skape forandring for en svært
utsatt gruppe barn i Norge. Bak forslaget i NGOU’en står Advokatforeningen, Norsk
Psykologforening, Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere,
Norsk Barnevernsamband, PRESS - Redd Barna Ungdom, Norsk Folkehjelp, Kirkens Bymisjon,
Margreth Olin, Den norske kirke, Flyktninghjelpen, NOAS, Barneombudet, Røde Kors og Redd Barna.

3. Bakgrunn for utredningen
Sentrale aktører har i mange år vært bekymret for Norges behandling av de enslig
mindreårige asylsøkerne. Diskusjonen om bedre ivaretakelse av disse barna har de siste årene
skapt stor debatt. Sterke faggrupper er i dag enige om at overføring av omsorgsansvaret til
barnevernet er den beste løsningen for å sikre bedre ivaretakelse av barna.
Regjeringen sto også samlet om denne beslutningen i Soria Moria-erklæringen: ”Regjeringen
vil: forbedre vilkårene for enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge og overføre
omsorgsansvaret for disse til barnevernet”. Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem
uttalte i Aftenposten 19. oktober 2005 følgende: ”Jeg kan ikke sette noen tidsramme, men vi
trenger ikke en lovendring, det har jeg sjekket i dag. Vi må få på plass et system som gjør at
vi innfrir intensjonen. Dette er absolutt prioritert oppgave, vi skal gjøre vårt”.
Instansene som står bak denne rapporten er likevel svært bekymret for de signaler som nå
gis i forhold til å gjennomføre overføringen av omsorgsansvaret. I Statsbudsjettet 2006-2007
står det skrevet: ”…Videre er det utfordringer knyttet til å gi enslige mindreårige asylsøkere
et tilfredsstillende omsorgstilbud. Enslige mindreårige asylsøkere har behov for særlig
omsorg og tilsyn. Det er en målsetting at det skal gis et egnet tilbud i mottak til personer
med særskilte oppfølgingsbehov. Barne- og likestillingsdepartementet vil i 2007 i samarbeid
med Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurdere dagens tilbud til enslige mindreårige
asylsøkere, samt gjennomgå hvordan tilbudet bør utformes i framtiden. Herunder vil Barneog likestillingsdepartementet vurdere hvilke barnevernstiltak som kan være aktuelle” (St.prp.
Nr. 1 Arbeids- og inkluderingsdepartementet s. 318).
Regjeringen ønsker å sette i gang en utredning, til tross for at dette spørsmålet har
vært utredet flere ganger tidligere. Det er heller ikke satt av midler til dette arbeidet i
statsbudsjettet, og det er uvisst når arbeidsgruppen som er nedsatt til å utrede dette kommer
i gang med arbeidet. Vi mener en ny utredning er unødvendig. Disse barna trenger endring
nå. Vi har derfor utformet et helt konkret forslag til gjennomføringsmåte som presenteres i
denne NGOU’en. Dette er et forslag som vi mener kan implementeres nå.
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4. Dagens situasjon
4.1. Rettslig ramme
Lov om Barnevernstjenester 17. juli 1992 nr. 100 (bvl) gjelder for alle barn i Norge jfr. lovens
§ 1-2. Loven gjelder for alle barn som oppholder seg i landet, uavhengig av oppholdsstatus.
Dette er ikke omstridt. Hensynet bak regelen er at staten skal ivareta de barna som har
særlige behov, så lenge de befinner seg i Norge. Norges internasjonale forpliktelser er blant
annet nedtegnet i FNs barnekonvensjon. Denne konvensjonen er inkorporert i norsk lov, og
av spesiell interesse er bl.a. artikkel 2 der det fremheves at alle barn har rett på særskilt vern
mot forskjellsbehandling og diskriminering. Til tross for dette heter det spesifikt i rundskriv fra
Barne- og familiedepartementet Q-17-2004, at en melding fra mottaket til barneverntjenesten
i kommunen om at det er bosatt barn uten omsorgspersoner, ikke er å anse som en
bekymringsmelding. Den utløser dermed ikke involvering fra barneverntjenesten for å gi
barnet et tilrettelagt omsorgstilbud.
Rammene i barnevernet
Norge har bygget opp barnevernet blant annet for å sikre barn uten omsorgspersoner
et tilfredsstillende omsorgstilbud. Barnevernet skal ivareta barnets beste, og bygger på
barnets rett til utvikling. Det overordnede ansvaret for barnevernet ligger hos Barne- og
likestillingsdepartementet (BLD) med bistand fra underliggende organer som Barneungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Det er kommunene som har primæransvaret
overfor det enkelte barnet, og utfører tjenester etter barnevernloven lokalt. Barnevernloven
inneholder formelle rammer som skal kvalitetssikre tilbudet til barn med særlige behov.
Rammene i utlendingsforvaltningen
Enslig mindreårige asylsøkere er personer under 18 år som kommer til Norge uten
omsorgspersoner. De er barn med omsorgsbehov som alle andre barn. Omsorgen for de
enslige mindreårige asylsøkere er i dag lagt til utlendingsmyndighetene. Dette betyr at
utlendingsmyndighetene i praksis har daglig omsorgsansvar for flere hundre barn. Det finnes
ingen lovhjemmel for dette.
Barn som kommer alene til Norge gis offentlig omsorg gjennom utlendingsforvaltningen.
Det overordnede ansvaret ligger hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), med
bistand fra underliggende organer som Utlendingsdirektoratet (UDI). Omsorgsansvaret er
delegert fra departementet til Utlendingsdirektoratet. Disse organenes mandat er forvaltning
av norsk utlendingspolitikk. Deres arbeid er ikke regulert av Barnevernloven. Det daglige
omsorgsansvaret er delegert videre til mottakene. Barnevernstjenesten i den kommune
der omsorgstiltakene er plassert skal følge med på barnas omsorgstilbud. Det er altså lagt
opp til et system der kommunene skal kontrollere, og kompensere med ytterligere tiltak
ved mangelfullt tilbud, og eventuelt overprøve omsorgstilbud gitt av annen statlig sektor.
Integrerings- og mangfoldsdepartementet (IMDi) har ansvar for bosetting av enslige
mindreårige asylsøkere etter at oppholdstillatelse er innvilget.

4.2. Faktisk situasjon
Barn under barnevernets omsorg
Tiltakene varierer ut fra barnets behov. Man søker i størst mulig grad å plassere barnet i en
familie, eller i en familieliknende situasjon. Alle fosterhjemsplasseringer er kvalitetssikret.
Noen institusjoner er små enheter med botrening for et lite antall barn, mens noen er
institusjoner med flere barn. Det er svært sjelden mer enn 8 barn i en enhet. Barna og
ungdommene i et omsorgstiltak er noenlunde samsvarende i alder og problematikk. Av
kravene til fysisk standard følger at alle barn skal ha eget rom, det er krav til sanitære forhold
og at det skal være nok fellesarealer. Institusjonene skal ha en forsvarlig personaltetthet i
forhold til det antall barn som bor i tiltaket. De voksne skal være fagpersoner som har som



NGOU 2006:1 med medvirkning fra Barneombudet: FØRST OG FREMST BARN

sin primæroppgave å ta vare på barna. Forskriften om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner
stiller krav til personal og ledelses kompetanse.
Alle barn har en saksbehandler som er ansvarlig for oppfølgingen av deres individuelle sak.
Saksbehandleren og omsorgstiltaket har ansvaret for å følge opp barnets rett til helsetilbud,
skolegang, fritidsaktiviteter osv. Det legges til rette for at barnet skal ha et så normalt liv som
mulig, med størst mulig grad av utvikling. Når barn samtykker, kan tiltak som er iverksatt før
barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil barnet har fylt 23 år.
Barn under Utlendingsdirektoratets omsorg
Barn som kommer alene til Norge plasseres i mottak for enslig mindreårige asylsøkere. Barn
mellom 15 og 18 år bor noen få uker på transittmottaket for å gjennomgå helsesjekker og
en samtale med UDI (asylintervju). Deretter flyttes barna til et ordinært asylmottak som har
egne avdelinger for enslige mindreårige. Barn under 15 år blir fra dag én plassert i et eget
mottak, der det også foretas helsesjekk og asylintervju.
Asylmottakene er et midlertidig bosted, og er ikke ment å skulle være et sted der barn
tilbringer sin barndom. Det er et faktum at forholdene er langt dårligere enn på institusjoner
regulert etter barnevernloven, på grunn av rammebetingelsene som foreligger. Også på grunn
av lav bemanning er det ikke nok ressurser til å ivareta omsorgsansvaret i stor nok grad.

5. Menneskerettslige forpliktelser og barnefaglige
perspektiver
5.1. Menneskerettslige forpliktelser
Menneskerettigheter innebærer et verdisyn der alle mennesker er likeverdige og har de
samme grunnleggende rettigheter og friheter. FNs barnekonvensjon ble utviklet med tanke på
at barn, i tillegg til menneskerettighetskonvensjonene som gjelder for alle, har et ytterligere
behov for beskyttelse av sine menneskerettigheter. Beskyttelse og humanitær hjelp til
flyktningbarn er et av de områder der barns behov for særlig beskyttelse trer klart frem.
FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 24 ”Ethvert barn skal uten
forskjellsbehandling <…>ha rett til slike beskyttelsestiltak fra <…>statens side som dets
stilling som mindreårig krever”.
FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter artikkel 10
nr 3 ”Særskilte tiltak bør treffes til vern og bistand for alle barn og all ungdom uten
forskjellsbehandling på grunn av herkomst eller andre forhold”.
FNs konvensjon om barnets rettigheter artikkel 2 ”De stater som er part i denne
konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for
ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag<…>”.
Artikkel 4 ”Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak
for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjonen”.
Artikkel 22 nr. 1 ”Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at et barn som søker
flyktningstatus<…>, får behørig beskyttelse og humanitær hjelp<…>. Nr. 2 ”< …> med alle
bestrebelser iverksatt av <…> for å beskytte og hjelpe et slikt barn og for å oppspore et
flyktningbarns foreldre eller andre familiemedlemmer <…> for at barnet kan gjenforenes med
sin familie < …> dersom det ikke er mulig å finne foreldre eller andre familiemedlemmer,
skal barnet gis samme beskyttelse som ethvert annet barn som av en eller annen grunn
permanent eller midlertidig er berøvet sitt familiemiljø,<…>”.
Artikkel 27 nr 1. ”Partene skal anerkjenne ethvert barns rett til en levestandard som er
tilstrekkelig for barnets fysiske, mentale, åndelige, moralske og sosiale utvikling”.
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Artikkel 39 ”Partene skal treffe alle nødvendige tiltak for å fremme fysisk og psykisk
rehabilitering slik rehabilitering og tilbakeføring skal finne sted i et miljø som fremmer barnets
helse, selvrespekt og verdighet”.
Anbefalinger til Norge fra FNs ekspertkomité for barns rettigheter
Anbefaling fra FN til Norge i 1994
Pkt.24: Komiteen foreslår at parten vurderer om den skal foreta en ny samlet gjennomgåelse
av sin politikk i forbindelse med barn som søker asyl, i lys av konvensjonens prinsipper og
bestemmelser.
Anbefalinger fra FN til Norge i 2000
Pkt. 21: Komiteen anbefaler at parten vurderer nøye hva som kan bli følgene av denne
situasjonen, også på lang sikt, når det gjelder rettighetene til barn uten norsk statsborgerskap
og uten rettslig status innenfor norsk jurisdiksjon. Komiteen vil videre oppmuntre parten til å
vurdere endringer i sin nasjonale lovgivning som kan sikre at konvensjonens artikkel 2 fullt ut
kommer til anvendelse.
Anbefalinger fra FN til Norge i 2005
Pkt 42: Komiteen 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 barnevernet. Parten bør også treffe ytterligere tiltak for å sikre
raskere behandling av asylsøknader.

5.2. Barnefaglige perspektiver
Vurderingen av hva som er til barnets beste er basert på kunnskap om barns normalutvikling,
og hva som fremmer og truer en sunn mental og kroppslig helse. Barn trenger tilknytning
og nære omsorgspersoner som ser og bekrefter barnets ubetingede verdi og stimulerer dets
personlige egenskaper og ferdigheter. Barn trenger å oppleve omverdenen som noenlunde
trygg og forutsigbar, og de trenger å vite at de er beskyttet og får den nødvendige hjelp og
omsorg. Barn trenger voksne tilretteleggere og veivisere til samfunnets regler og den kultur
de er en del av. Barn trenger lek og utfoldelse og å oppleve at de hører til i et større felleskap.
Asylsøker- og flyktningbarn er en sammensatt gruppe hvor tidligere erfaringer, personlige
egenskaper og individuelle sårbarheter vil være av stor betydning for hvordan barnet
mestrer sitt liv og sin hverdag. Det er mange omstendigheter i disse barnas tilværelse som
er en potensiell trussel mot en sunn utvikling. Hjemlandsfokus er også svært viktig for å
ivareta barnas behov, og rett til utvikling. Å miste kontakten med nære pårørende kan være
dramatisk og smertefullt. Ved å likestille dem med barnevernsbarn vil tilgangen på gode
voksne øke betraktelig, og omsorgsmiljøet vil sikres høyere barnefaglig kompetanse. Økt
ressurstilgang vil også innebære økt tilgang til aktiviteter og muligheter for tilrettelegging og
stimulering ut fra det enkelte barns behov og forutsetninger.
Flyktningbarn har ofte vært utsatt for belastninger som gjør dem spesielt sårbare for
ytterligere stress. Barn som flykter alene eller er blitt skilt fra familie i flukten, barn som er
i langvarige asylsøknadsprosesser og de som har omfattende traumer forut for flukten er i
særlig risiko. Tilstedeværelsen av trygge voksne, gode jevnaldringsrelasjoner og en opplevd
støtte fra samfunnet rundt, er vesentlige faktorer for å redusere sårbarhet og hjelpe barnet til
sunn utvikling og god tilpasning.
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Mange, men ikke alle, av barna trenger spesialisert behandling og rehabilitering. For alle
barna vil tiltak som tilrettelegger for lek, samtale og kreative uttrykk, deltakelse i sport og
fritidsaktiviteter og tilstrekkelig tilgjengelighet av gode voksne omsorgspersoner, være god
nok behandling og forebyggelse av senere vansker.
For barn i vanskelige livssituasjoner er strukturert aktivitet og læring viktig. Det er meget
viktig at barna kommer i gang med skolehverdagen, og at de får erfaring og mestring på
skolearenaen. Skolen vil også sikre at barna begynner en tilpasningsprosess til det samfunnet
der de nå bor. Barna vil uansett videre status i Norge ha nytte og glede av skolegang videre
i livet. Oppfølging av barnas skolesituasjon er derfor svært viktig for på best mulig måte å
ivareta barnas behov, og rett til utvikling.

6. Arbeidsgruppens vurderinger
For at enslige mindreårige asylsøkere skal få nødvendig hjelp og omsorg, krever det at
enhver ankomst i denne kategorien meldes til barneverntjenesten, og utløser ordinær
saksbehandling etter Lov om barneverntjenester. Slik vil Norge få en praksis som er i tråd
med ordlyden i Barnevernloven, og med lovens intensjoner, samtidig som det er i tråd med
diskrimineringsforbudet i FNs barnekonvensjon.
Samtidig ivaretar en slik automatisk ”startknapp” alle de vesentligste spørsmål som
ivaretakelsen av denne gruppen aktualiserer, uten at ytterligere utredninger er nødvendig.
Lov om barneverntjenester er skreddersydd for barn som er i behov av offentlig omsorg. Det
er vanskelig å tenke seg at det ikke vurderes å foreligge grunnlag for tiltak når en mindreårig
er alene og uten omsorgspersoner i et fremmed land.
Det er grunn til å minne om at reglene i lov om barneverntjenester, med tilhørende forskrifter,
alle er av nyere dato, og at de må kunne sies å ha et moderne og tidsmessig innhold. Reglene
har sin bakgrunn i en betydelig kunnskapsstatus omkring hvilke forhold som er av vesentlig
betydning for oppvekstsituasjonen til barn som er uten omsorgspersoner. Reglene målbærer
således en minstestandard for forsvarlig offentlig omsorg, enten det er behov for kortvarig
eller langsvarig ivaretakelse.
Omsorgstiltakene for enslig mindreårige asylsøkere kan være ulike; beredskapshjem,
fosterhjem eller institusjon, eller kanskje helst en institusjon med erfaring og
spesialkompetanse i tilknytning til enslige umyndige asylsøkere. Dette kan gjerne være en
noe revidert variant av et av dagens asylmottak, men slik at institusjonen er av en standard
som gjør at den vil kunne godkjennes som barneverninstitusjon etter reglene i bvl. § 5-8 med
tilhørende forskrifter. Det må også stilles krav om at den faktisk har slik godkjenning. For at
eksisterende mottak skal kunne kvalifisere til slik godkjenning vil det for de fleste stilles krav
om en høyere materiell standard, en høyere personaltetthet og større grad av fagutdanning
blant personalet. Det er imidlertid ingen formelle hindringer for å ta utgangspunkt i allerede
eksisterende institusjoner, offentlige eller private, og oppgradere disse til et kvalifiserende
nivå. Det vesentlige er at omsorgstilbudet faktisk er regulert gjennom barnevernloven slik at
formelle krav sikrer den vurdering som foretas, vedtaket som fattes, omsorgen som tilbys og
tilsynet som føres.
Styrke vergeordningen
Vergesituasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i dag, kan kort beskrives som
svært varierende både hva gjelder tilbud, kvalitet og innhold (Norsk Folkehjelp 2005).
Vergeordningen bør styrkes. Vergens oppgave er å påse at barn uten omsorgspersoner får
ivaretatt sine rettigheter og behov. Vergen har således en særdeles viktig rolle og funksjon
for ivaretakelse av barnets beste. Det finnes en modell som er utarbeidet på oppdrag fra UDI
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og IMDi som kan og bør implementeres på landsbasis umiddelbart (”Vergearbeid for enslige
mindreårige asylsøkere i Norge – en likeverdig modell” Norsk Folkehjelp 2005. Les rapporten
her:
http://apu.idium.no/folkehjelp.no/filestore/NF_rapport_trykk.pdf).
Forholdet til Utlendingsloven
Barnets rett til asyl reguleres av Utlendingsloven. Saksbehandlingen av asylsaken skal
holdes atskilt fra saken om barnets omsorgssituasjon mens det er i Norge. Vedtak etter
Utlendingsloven vil være styrende for barnets rett til å være i Norge, og barneverntjenesten
kan ikke forhindre eller sette seg utover slike vedtak.
Barneverntjenesten bør følge med i barnets sak hos utledningsmyndigheten, for å kunne ha
det nødvendige grunnlaget for å bistå barnet i den situasjonen det befinner seg i. Et barn
som får avslag på søknad om asyl eller opphold på annet grunnlag, vil trenge hjelp og støtte
til å forberede en best mulig retur til opprinnelseslandet og eventuell familie barnet skal
gjenforenes med der.
Barnevernet bør ikke kunne pålegges informasjonsplikt utover Utlendingslovens § 45 bokstav
h) som bestemmer at barneverntjenesten skal gi informasjon om et barns oppholdssted til
utlendingsmyndighetene slik at vedtak i utlendingssaken skal kunne gjennomføres. Ikke
i noen annen sammenheng skal den taushetsplikt barneverntjenesten har, kunne gjøre
gjeldende overfor utlendingsmyndighetene innskrenkes.

7. Anbefalinger
Innenfor den ramme som er fastsatt i Barnevernlovens § 4-14 skal stedet for plassering
velges ut fra hensynet til barnets egenart og behov for omsorg og opplæring i et stabilt miljø.
Det skal også tas tilbørlig hensyn til at det er ønskelig med kontinuitet i barnets oppdragelse,
og til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn.
Akuttfasen
I dag er det Moss og Asker som har transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere.
Utvalget foreslår at man bygger videre på den kompetansen som foreligger og at disse to
kommunene har ansvar for enslig mindreårige asylsøkere i den første fasen når de ankommer
Norge. Barneverntjenesten foretar akuttplassering etter bvl. § 4-6 første ledd, med samtykke
fra hjelpevergen. Det vil ikke være nødvendig med behandling av saken i Fylkesnemda.
Omsorgstiltaket skal på lik linje med andre plasseringsalternativer etter Barnevernloven
være statens ansvar. Akuttplasseringen skal være kortvarig, med krav om oppstart av
undersøkelse etter bvl. § 4-3 for anbefaling om videre tiltak, samt pålagt samarbeid med
overføringskommunen. De to kommunene må få tilført de nødvendige ressurser i form av
antall saksbehandlerne og nødvendig kompetanseutvikling.
Avklarings- og undersøkelsesfase
Etter akuttfasen må barnet få et tilpasset omsorgstilbud mens søknaden om asyl behandles.
Man kan tenke seg at 6-8 kommuner har et spesielt ansvar for enslige mindreårige asylsøkere
i denne perioden. Barna flytter til en av disse kommunene slik at ansvaret overføres, de
plasseres ikke direkte av barnevernet i den første kommunen. Barna kan plasseres etter
bvl. § 4-4 femte ledd, frivillig hjelpetiltak, med samtykke fra hjelpevergen. Det vil ikke
være nødvendig med behandling av saken i Fylkesnemda. Omsorgstilbudene må variere
ut fra hvert enkelt barns behov. Man kan tenke seg beredskapshjem og institusjon. Alle
omsorgstiltakene er statens ansvar, og må på samme måte som over være i tråd med kravene
i barnevernloven. Barneverntjenesten må i denne tiden fortsette undersøkelsen etter bvl. §
4-3. Informasjonen om og fra barnet skal innhentes med tanke på hensiktsmessig langsiktig
omsorgstilbud ved oppholdstillatelse, eller en god tilbakeføring og gjenforening med familien
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ved avslag og retur til hjemlandet. Selv om barnets rett til oppholdstillatelse er uavklart, må
integrerings- og inkluderingsprosessen ivaretas på en aktiv måte. Barneverntjenesten i disse
kommunene må få tilført nødvendige ressurser i form av antall saksbehandlerne og nødvendig
kompetanseutvikling.
Mange av barna kan ha hatt omfattende traume- og overgrepserfaringer forut for ankomsten
til Norge. På lik linje med de vurderingene som foretas i regi av barnevernet når det
gjelder andre barn utsatt for vold og traumatiske erfaringer, for eksempel mishandling og
seksuelle overgrep, må det for de enslige mindreårige asylbarna vurderes deres behov for
spesialisttjenester innen psykisk helsevern for barn. Dersom det på bakgrunn av barnets
historie eller på grunnlag av observerte reaksjoner og symptomer synes påkrevd med en
undersøkelse av barnets psykiske helse utover det som foretas i ordinære helseundersøkelser,
er det viktig at slike blir iverksatt og at de også følges opp med de eventuelt anbefalte
behandlingstiltak. På samme måten gjelder det at barn med somatiske skader etter overgrep,
krigshandlinger osv. får den nødvendige utredningen.
Plassering hos slekt/nettverk
Det kan være best for barnet å bo hos familie i Norge. Barnet skal høres i henhold til
barnekonvensjonen og lov om barneverntjenester. Plasseringen skal ha et formelt grunnlag,
for eksempel en frivillig plassering etter bvl. § 4-4 femte ledd. Omsorgsplassering hos slekt/
nettverk må kvalitetssikres og godkjennes av barnevernet. Det skal gis veiledning og føres
tilsyn.
Bosetting etter oppholdstillatelse er innvilget
I de tilfellene der barnet får oppholdstillatelse i Norge skal også den videre bosettingen være
knyttet til barnevernet. Det må være opp til barneverntjenesten i kommunen om barnet skal
fortsette å bo i det eksisterende omsorgstilbudet, eller om det vil være hensiktsmessig å
flytte. (ved flytting bør barna faktisk flytte slik at ansvaret ligger i den nye kommunen, jfr.
over).
Bosettingskommunen kan videreføre plassering etter bvl. § 4-4 femte ledd. Det kan imidlertid
være ønskelig med en full omsorgsovertakelse etter bvl. § 4-12, dersom vilkårene for dette er
til stede. Full omsorgsovertakelse vil kunne sikre barnet bedre ved at barneverntjenesten får
et enda bredere ansvar for barnet. Vedtak etter § 4-12 vil kreve behandling i Fylkesnemda,
men alle barna skal ha en tiltaksplan ferdig utarbeidet før bosetting. Her vil mesteparten av
grunnlaget for saken i Fylkesnemda allerede ligge klart.
Omsorgstiltakene skal som over følge reglene i Barnevernloven. Bosettingskommunene må
omrokkere ressurser slik at statlige overføringer for bosetting av flyktninger, samt personale
for oppfølging av de enslig mindreårige asylsøkerne, ligger hos barneverntjenesten. Det må
legges til rette for stor grad av samarbeid med flyktningkontoret. De nødvendige ressurser
følger som i dag barnet inn i kommunen.
På samme måte som for andre barn er det viktig at disse barna, etter bvl. § 1-3 annet
ledd, følges opp med tiltak og bistand fra barnevernet til fylte 23 år. Dersom kommunene
ikke har nødvendig kompetanse eller ressurser til å bosette enslig mindreårige asylsøkere i
kvalifiserte omsorgstiltak må de få tilført dette. Dette gjelder uavhengig av overføringen av
omsorgsansvaret, da kommunene også i dag har ansvar for bosetting.
Tilsyn
Tilsyn med omsorgstiltakene vil måtte bli utført slik reglene i barnevernloven krever, med
tilsynsfører i fosterhjemmene og av fylkesmannen i institusjonene. Det må tilføres tilstrekkelig
ressurser til dette.
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8. Økonomiske konsekvenser
Utgangspunkt: I 2005 kom 322 enslig mindreårige asylsøkere til Norge, hittil i år har det
kommet 215 (Kilde: UDI). Noen barn bor hos familie i private plasseringer. Ganske mange av
barna bor sammen med familie i mottakssystemet for familier. Disse vil ikke bli omtalt her.
Man kan anta et antall barn som trenger offentlig omsorg på ca 240 pr år.
Kostnadene ved overføring av omsorgsansvaret til barnevernet er avhengig av for eksempel
organisering, grad av kompleksitet, arbeidsmåte, avlønninger, utbedring av fysiske standarder
osv. Det har ikke vært mulig for utvalget å foreta en detaljert beregning av kostnader grunnet
mangel på tid, ressurser og tilgang på tallmateriale. Utvalget presenterer derfor ikke et
nøyaktig budsjett i denne utredningen.
Utvalget er imidlertid kjent med at offentlige myndigheter har foretatt kostnadsberegning
av reformen. Det forutsettes at den nødvendige detaljkunnskap er lagt til grunn i denne
beregningen, men utvalget har ikke fått tilgang til denne da dokumentet er unntatt
offentlighet. Utvalget antar at det vil være mulig å fastsette kostnader for den presenterte
modellen rimelig detaljert ved å benytte tallene fra kostnadsberegningen som er foretatt av
myndighetene.
Utvalgets overordnede beregninger: Bufdir opplyser at en barnevernsplass i dag koster
om lag 1,5 millioner kroner. De enslige mindreårige har normalt kortere botid enn ett år.
Den gjennomsnittlige prisen på en institusjonsplass vil trolig også være lavere, da svært
kostnadskrevende adferdsplasseringer ligger inne i tallene fra Bufdir. Dersom man antar
at 240 enslige mindreårige asylsøkere vil trenge offentlig omsorg per år, kan man anta
en kostnad på 300 millioner kr. UDI oppgir å ha et budsjett på om lag 90 millioner kroner
til å ivareta omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere. Disse 90 millioner kroner vil
kunne trekkes ut av Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjett ved overføringene til
barnevernet. Det vil da være behov for ca. 210 millioner nye kroner, med helårsvirkning.
De barneverntjenestene som skal ha et særlig ansvar for å plassere et antall enslig
mindreårige asylsøkere må få tilført ressurser til dette. Det må også utvikles særlig
fagkompetanse til å behandle disse sakene. Det må være tilgang på beredskaps-/fosterhjem
og tilpassede institusjonsplasser. Utgiftene er vanskelig å detaljberegne, men utvalget antar
en ekstrautgift i overføring til visse kommuner på ca 40 millioner kroner i året.
Det må legges inn midler til oppgradering av omsorgstiltakene, slik at de når den standard
som kreves for omsorgstilbud i barnevernet. Institusjonene må være mindre enheter
med færre plasser, bedre fysiske standarder, større personaltetthet og mer barnefaglig
kompetanse. Nøyaktig kostnader er vanskelig å estimere, men utvalget vil anta en investering
på rundt 50 millioner kroner. Dette vil være en engangsinvestering.
Det må også beregnes kostnader for Fylkesmennene til tilsyn som må dekkes.
Tilsynsmyndighetene skal gjennomføre individuelle tilsyn i omsorgstiltakene etter behov, i
tillegg til årlig systemrevisjon. Samlet antas arbeidsmengden å tilsvare ca. 5 stillinger. Samt
diverse utgifter til for eksempel tolk, reiser m.m. Kostnadene har mange variabler, men grovt
kan man anta en ramme på om lag 5 millioner kroner pr år.
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Det vil være de samme utgiftene og kostnadene ved bosetting som i dag. Forandringen vil
være at vedtakene må være hjemlet i barnevernsloven, og barneverntjenesten må tilføres
de nødvendige ressurser fra andre deler av kommunen. Det må legges til rette for svært tett
kontakt og oppfølging med flyktningkontorene.
Utvalget vil antyde at en reform for overføring av omsorgsansvaret for enslige mindreårige
asylsøkere til barnevernet vil koste om lag 300 millioner kroner. Utgiftene kan bli noe
høyere i 2007 grunnet oppgradering av standarden i tiltakene. Det må sees nøyere på disse
tallene i lys av de offentlige utredninger som er foretatt.
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9. Ytterligere faglig utredning om enslige mindreårige
asylsøkere
Vedlegg 1: FNs Barnekonvensjon
Vedlegg 2: Norsk Psykologforening (2006):
”Barndom på vent. NPFs høring om asylsøkerbarns rettigheter og livssituasjon”.
Vedlegg 3: Kronikk fra Aftenposten 23.05.2004,
”Barn – eller bare utlending?” av Rikke Lassen og Kristel Heyerdal.
Vedlegg 4: Kronikk fra Dagbladet november 2004,
”Blir mindreårige asylsøkere tatt godt hånd om?” av Rikke Lassen.
Vedlegg 5: Kronikk fra Dagbladet 24.12.2005, ”Når barn utvises” av Kerstin
Søderstrøm.
Vedlegg 6: Utdrag fra Supplerende rapport 2004 – til Norges tredje rapport til
FNs Komité for Barnets rettigheter.
Vedlegg 7: Sitater fra barns opplevelser.
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BARNEKONVENSJONEN I KORTVERSJON
1. ALDER 18 ÅR
Alle under 18 år er barn, dersom ikke en tidligere alder er lovfestet av staten.

2. INGEN DISKRIMINERING
Konvensjonens rettigheter gjelder for alle barn uten forskjellsbehandling og uten hensyn
til barnet og dets foreldres rase, farge, kjønn, språk, religion, opprinnelse, eiendom,
funksjonshemming eller oppfatninger. Staten skal sørge for at ingen diskrimineres.

3. TIL BARNETS BESTE
Handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og organisasjoner skal først og
fremst ta hensyn til barnets beste. Staten skal sørge for at de institusjoner og tjenester som
har ansvaret for omsorgen eller vernet av barn, har den standard som er fastsatt,
særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner så vel som
overoppsyn.

4. STATENS ANSVAR
Det er statens ansvar å sette barnerettighetene ut i livet.

5. FORELDREANSVARET
Staten skal respektere de rettigheter og plikter foreldrene og andre foresatte har for å gi
barnet veiledning og støtte slik at barnet skal kunne hevde konvensjonens rettigheter.

6. RETT TIL LIV
Staten plikter så langt som mulig å sørge for at barn overlever og får utvikle seg.

7. NAVN OG STATSBORGERSKAP
Barnet har, umiddelbart etter fødselen, rett til navn og nasjonalitet, og så langt det er mulig,
å kjenne til sine foreldre og få omsorg av dem.

8. IDENTITET
Staten skal respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder nasjonalitet, navn og
familieforhold. Dersom et barn ulovlig blir fratatt slik identitet skal staten hurtig bistå med
gjenopprettelse.

9. HOLDE FAMILIEN SAMMEN
Barnet skal ikke atskilles fra sine foreldre mot sin vilje, unntatt når dette er nødvendig av
hensyn til barnets beste.

10. GJENFORENE FAMILIEN
Søknader om familiegjenforening over landegrenser skal behandles på en positiv, human og
rask måte. Barnet har rett til regelmessig kontakt med begge foreldre.

11. ULOVLIG BORTFØRING OG TILBAKEHOLD
Staten skal bekjempe at barn blir tatt ulovlig ut av et land eller hindret fra å vende tilbake, og
skal inngå avtaler med andre land for å få til dette.

12. Å SI SIN MENING OG BLI HØRT
Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges
vekt.
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13. FÅ OG GI INFORMASJON
Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og
på alle måter.

14.TANKE-, SAMVITTIGHETS- OG RELIGIONSFRIHET
Barnet har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Staten skal respektere foreldrenes
retter og plikter til å opplyse barnet om sine rettigheter i slike spørsmål.

15. ORGANISASJONSFRIHET
Barnet har rett til organisasjons- og forsamlingsfrihet.

16. RETT TIL PRIVATLIV
Barnet skal ikke utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, i familien, i
hjemmet eller i korrespondansen sin. Det skal beskyttes mot ulovlig angrep mot ære og
omdømme.

17. MASSEMEDIA
Staten skal sikre barn tilgang til informasjon fra et mangfold av nasjonale og internasjonale
kilder. Staten skal oppmuntre massemedia og forleggere til å spre informasjon som skaper
forståelse, kunnskap, sosiale ferdigheter og velvære, og til å lage eget barnestoff, også for
minoritetsbarn. Staten skal beskytte barna mot skadelig informasjon.

18. FORELDREANSVARET
Begge foreldrene har et hovedansvar for barnets omsorg og utvikling etter hva som er best
for barnet. Staten skal gi støtte og sikre utvikling av institusjoner, tjenester og tiltak for
omsorg for barn, herunder også ta hensyn til utearbeidende foreldre.

19. BESKYTTELSE MOT MISBRUK
Staten skal beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse
fra foreldre og andre omsorgspersoner.

20. BARN UTEN OMSORG FRA FAMILIEN
Barn som er uten familiemiljø, har særlig rett på beskyttelse og omsorg, for eksempel ved
plassering i fosterhjem, eller om nødvendig, ved egnet institusjon eller ved adopsjon.

21. ADOPSJON
Nasjonal og internasjonal adopsjon skal bare finne sted i samsvar med loven, og skal være
autorisert av myndighetene. Adopsjon utenlands skal ikke resultere i urettmessig økonomisk
fortjeneste, og bør betraktes som et alternativ til omsorgstiltak i barnets opprinnelsesland.

22. FLYKTNINGBARN
Barn som søker flyktningstatus eller som anses som flyktninger, skal få nødvendig vern og
humanitær hjelp. Staten skal i samarbeid med internasjonale organer hjelpe et barn som er
alene til å bli gjenforent med sine foreldre.

23. BARN MED FUNKSJONSHEMMINGER
Barn med psykiske og fysiske funksjonshemminger har rett til å leve et fullverdig og
anstendig liv under forhold som sikrer dets verdighet, fremmer selvtillit, og letter barnets
aktive deltakelse i samfunnet. Et funksjonshemmet barn har rett til særskilt omsorg. Barnet
skal få undervisning, opplæring, helsetjenester, rehabiliteringstjenester, forberedelse til
arbeidslivet og rekreasjonsmuligheter for å oppnå best mulig integrering og individuell
utvikling. Staten skal samarbeide med andre land om dette, og ta spesielt hensyn til
utviklingslandenes behov.
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24. HELSE
Barnet har rett til å få den best mulige medisinske behandling og hjelp til å komme seg etter
sykdom. Staten skal arbeide for å redusere spedbarns- og barnedødelighet, sikre at alle barn får
nødvendig legehjelp, gi god helsemessig omsorg til mødre etter fødselen, bekjempe sykdom og
gi orientering og utdanning om helse og riktig ernæring. Staten skal også avskaffe helsefarlige
tradisjoner, samarbeide med andre land og særlig ta hensyn til utviklingslandenes behov.

25. BARN UNDER OFFENTLIG OMSORG
Barn plassert i omsorgstiltak utenfor familiemiljøet har krav på regelmessig vurdering av
behandlingen og oppholdet der.

26. SOSIALTJENESTER
Staten skal sikre at barnet får den sosiale hjelpen og den økonomiske støtten det har krav på
etter landets lover.

27. LEVESTANDARD
Barnet har rett til en levestandard som er tilstrekkelig på alle områder. Foreldrene, eller andre
som har ansvar for barnet, har det grunnleggende ansvaret for å sikre de livsvilkårene som er
nødvendig for barnets utvikling. Staten har plikt til å støtte de foresatte.

28. UTDANNING
Barnet har rett til utdanning. Staten skal gjøre grunnskoleutdanningen gratis og obligatorisk
og gjøre ulike former for videregående utdanning tilgjengelig for alle barn, og sette i verk
tiltak for å redusere tallet på de som ikke fullfører skolegangen. Disiplin i skolen skal
utøves på en måte som er forenlig med barnets menneskeverd. Staten skal også fremme
internasjonalt samarbeid om utdanning, og særlig ta hensyn til utviklingslandenes behov.

29. MÅLET MED UTDANNING
Utdanningen skal fremme utvikling av barnets personlighet, og teoretiske og praktiske
ferdigheter. Den skal skape respekt for menneskerettighetene og fremme holdninger om
fred, toleranse, og vennskap mellom folk. Utdanningen skal skape respekt for naturen, og for
barnets egen og andres kultur.

30. MINORITETER OG URBEFOLKNING
Barn som tilhører en minoritet eller urbefolkningen, har rett til sammen med andre i sin
gruppe, å nyte godt av sin kultur, religion og eget språk.

31. LEK OG FRITID
Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.

32. BARNEARBEID
Barnet har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting i arbeid, og mot å utføre arbeid
som kan svekke utdannings- eller utviklingsmulighetene.

33. NARKOTIKA
Barnet har rett til å bli beskyttet mot ulovlig bruk, omsetting og produksjon av narkotiske stoffer.

34. SEKSUELL UTNYTTING
Barnet har rett til beskyttelse mot alle former for seksuell utnyttelse og misbruk. For å
verne barn mot slik utnytting skal staten sette i verk alle nødvendige tiltak, nasjonalt og
internasjonalt.

35. BORTFØRING, PROSTITUSJON OG SALG
Staten har plikt til å gjennomføre nasjonale og internasjonale tiltak for å hindre kidnapping,
bortføring eller salg av barn til ethvert formål og i enhver form.
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36. ANNEN UTNYTTING
Staten har plikt til å beskytte barnet mot alle former for utnyttelse som er skadelig for barnets
velferd.
37. FENGSEL, DØDSSTRAFF OG TORTUR
Barn skal ikke utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling
eller straff. Dødsstraff eller fengsel på livstid uten mulighet for løslatelse er ikke tillatt hvis
forbrytelsen ble utført før fylte 18 år. Barn som er i fengsel, skal holdes atskilt fra voksne, om
ikke det motsatte anses å være best for barnet. Fengsling skal bare benyttes som en siste
utvei og for et kortest mulig tidsrom. Pågripelse og fengsling skal skje på lovlig måte, og
barnet har rett til juridisk og annen aktuell hjelp og til å få en rask og uavhengig overprøving
av sin sak.

38. BARN I KRIG
Staten skal sette i verk tiltak for å hindre at barn som ikke er fylt 15 år, tar direkte del i
krigføring. (Et tillegg i 2000 hevet denne aldersgrensen til 18 år.)

39. REHABILITERING OG REINTEGRERING
Staten er forpliktet til å iverksette alle hensiktsmessige tiltak for å sikre
rehabilitering og samfunnsmessig tilbakeføring av barn som er offer for misbruk,
utnyttelse, forsømmelse, tortur, væpnede konflikter eller annen umenneskelig
eller nedverdigende behandling eller straff.
40. BEHANDLING I SAKER OM STRAFF
Barn som er anklaget eller dømt for straffbare handlinger har rett til en behandling som
sikrer verdighet og fremmer dets respekt for menneskerettighetene. Målet er at barnet finner
en konstruktiv plass i samfunnet. Staten skal fastsette en kriminell lavalder. Det skal være
mulighet til å få overprøvet en straffedom av en høyere myndighet eller domstol. Barnet skal
få gratis bistand av tolk hvis barnet ikke snakker det språket som blir brukt.

41. NÅR ANDRE LOVER ER BEDRE
Hvis andre nasjonale eller internasjonale lover som staten har vedtatt, sikrer barnet bedre
enn med denne konvensjonen, gjelder disse lovene, og ikke konvensjonen.

42. KJENNSKAP TIL KONVENSJONEN SKAL SPRES
Staten er forpliktet til å gjøre konvensjonens innhold kjent for barn og voksne.

43 - 45. RAPPORTERING
Staten skal sende rapporter (den første etter to år, deretter hvert femte år) om framgang og
problemer ved gjennomføring av konvensjonen. Disse rapportene skal være lett tilgjengelige
landet. Rapportene behandles av FN komiteen for barnets rettigheter, som også kan
hente informasjoner fra andre FN organisasjoner og frivillige organisasjoner. Komiteen kan
igangsette spesielle studier om barns rettigheter.

46-54. TILSLUTNING
Bestemmelser om hvordan stater kan slutte seg til konvensjonen (ratifisere), ta forbehold i
forbindelse med ratifikasjonen, foreslå endring og si opp konvensjonen.

20

Barnedom på vent | VEDLEGG 2

n

situasjo
eter og liv
h
ig
tt
re
s
kerbarn
om asylsø
g
n
ri
ø
h
s
F
NP

vedlegg 2 s1

21

Barnedom på vent | VEDLEGG 2

Barndom på vent….
9 millioner barn er flyktninger, og 2250 av disse bor i
asylmottak i Norge. Norsk Psykologforenings Menneskerett
ighetsutvalg ønsker med denne åpne høringen å sette fokus
på asylsøkerbarns rettigheter og livssituasjon. Psykologer
forvalter en fagkunnskap om forhold som hemmer og frem
mer en sunn utvikling og god psykisk helse. Slik kunnskap
forplikter utover hjelperrollen, og Norsk Psykologforening
vil arbeide for en politikk som balanserer menneskerettslige
og innvandringspolitiske hensyn på en human og rettferdig
måte, og et samfunn som sikrer alle barn gode utviklings
betingelser.
Innvandringspolitikk er et komplisert felt. Når asylsaken
angår barn, kommer en ikke utenom å vurdere hensynet
til barnets beste. Krav om en slik vurdering er hjemlet i
norsk lov etter at FNs Barnekonvensjon ble en del av lov
verket i 2003. Hver av rettighetene i Barnekonvensjonen er
svar på et utviklingsmessig behov hos barnet. Slik sett har
Barnekonvensjonen betydning utover det å være et lovverk,
den er også en moralsk forpliktelse og et praktisk redskap
for å ivareta barn og fremme gode oppvekstvilkår.
Denne høringen bygger videre på Advokatforeningens
høring om enslige mindreårige asylsøkere i 2005. Den vil
bestå av faglige innlegg med kommentarer fra politikere
fra ulike partier. En rekke aktuelle problemstillinger vil bli
belyst i følgende program:
”Derfor engasjerer vi oss”
Åpning av høringen ved An-Magritt Aanonsen, president i
Norsk Psykologforening
”Et år siden Soria Moria - hva har egentlig skjedd?”
Kjell Erik Øie, statssekretær, Barne-og Likestillingsdepartement
”Barndom på vent - hva skjer med barn som venter lenge
i asylmottak? Om utlendingsloven og hensynet til barnets
beste”, Kerstin Søderstrøm, psykolog
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”Når barn sendes ut av landet - retur og
kirkeasyl”, Ragnhild Dybdahl, psykolog
”Barneperspektivet i asylsaker”, Frøydis
Heyerdahl, konsultent, Barneombudet
Pause
Paneldebatt med representanter fra SV, Frp,
V, KrF, AUF, SP

Spesifikke psykologiske

belastninger hos flyktningebarn
Barn i en flyktningsituasjon
anses å være ekstra sårbare, og Barnekonven
sjonens artikkel 22 understreker at barn som
søker flyktningstatus eller som anses som flykt
ninger, skal få nødvendig vern eller humanitær
hjelp. Artikkel 24 skal sikre at barn får den beste
helsehjelp samfunnet kan by på.
1. Tap og flukt
Oppbrudd fa hjemland, familie og venner utgjør
en stor psykologisk belastning uavhengig av
alder.
Det betyr omfattende tapsopplevelser
hvor sorg og krise må håndteres samtidig med
eksiltilværelsens krav til omstilling og tilpasning.
Mange flyktningbarn opplever å bli atskilt fra sin
familie i flukten. Dette setter barnets utvikling
ytterligere i fare og alenebarn er i økt risiko for
utnyttelse, misbruk og mishandling.
2. Psykologiske traumer
Mange flyktningbarn bærer på grusomme opp
levelser fra både hjemland og flukt.
Traumatiske hendelser kan påvirke barnets
aktuelle og framtidige fungering dramatisk i
form av endret selvopplevelse, somatiske

stressforstyrrelser og endring i aktivitet og
atferd. Barnet kan også rammes indirekte
der foreldres fungering og evne til å ivareta
barnet, er redusert som følge av psykologiske
traumer.
3. Langvarige asylsøknadsprosesser
Langvarig venting og usikkerhet rundt utfall
av asylsøknad er den største stressbelast
ning og trussel mot barns psykiske helse nest
etter traumatisering og atskillelse fra foreldre.
Barnets gode utvikling forutsetter en åpen
og noenlunde trygg framtid å vokse inn i.
En framtid på vent, setter barndommen på
vent. Ventingen fratar barnet trygge framtids
fantasier, og hverdagen preges av at det når
som helst kan inntreffe noe som snur opp
ned på deres tilværelse. Bo og leveforhold
i mottak er ofte preget av begrensinger og
stress.
4. Forstyrrelser i familemønster
Flukt og asyltilværelse er ekstrembelast
ninger for en familie, noe som kan gi seg
utslag i lav frustrasjonstoleranse og økt risiko
for psykiske symptomer og familiekonflikt.
Deltakelse i samfunnet utenfor mottaket,
språklæring og tilpasning til den nye kulturen
skjer ofte i ulik takt for barn og voksne. Dette
fører til spenning og ubalanse mellom foreldre
og barn hvor foreldres autoritet og status
svekkes. Barn får ofte roller som språk
og kulturoversettere og foreldre mister sin
posisjon som kyndige veiledere.
5. Identitetsdannelse og kulturtilpasning
Flukt innebærer tap av en rekke identitetsbe
varende faktorer, og bosetting i en fremmed
kultur betyr forandringer i det meste av
dagliglivet, alt fra språk og mat til omgangs
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former, verdier og tro. Flyktningbarn vokser opp i spennet
mellom to kulturer, med følelser av ambivalens, lojalitetsut
fordringer og strev med egen identitet som resultat.
En
sunn identitetsdannelse settes i fare dersom barnet utsettes
for diskriminering og negative holdninger fra omgivelsene.

Mestring og
stressbeskyttelse
Asylsøker- og flyktningbarn er en sammensatt gruppe hvor
tidligere erfaringer, personlige egenskaper og individuelle
sårbarheter vil være av stor betydning for hvordan barnet
mestrer sitt liv og sin hverdag. Det er samtidig noen vik
tige fellesfaktorer som viser seg å øke mestringsevne og gi
stressbeskyttelse. Slike forhold er bl.a:
1. Foreldres mestring av situasjonen
Velfungerende og psykologisk tilgjengelige omsorgsperson
er er barnets viktigste beskyttelse mot stress. Foreldre som
håndterer tilværelsen i eksil og venting, klarer som regel
også å ivareta barnas behov, både på kort og lang sikt.
2. Positive vennerelasjoner
Gode venner og opplevelse av tilhørighet blant jevnaldrende,
øker selvfølelse og bidrar til en lettere sosial tilpasning.
Vennskap er viktig for identitetsdannelsen og øker trygghet
og trivsel, samtidig som positive vennerelasjoner beskytter
mot depresjonsfølelse.
3. Muligheter til lek og andre aktiviteter
Lek og deltakelse i fritidsaktiviteter bidrar til å normalisere en
unormal livssituasjon. Det gir muligheter for å uttrykke seg,
utfolde seg og reduserer stress og spenninger. Lek, sport og
fritidsaktiviteter åpner for glede, vitalitet og vennskap.
4. Stabilitet i de ytre rammer
Stabile bo og familieforhold sørger for at barnets energi kan
brukes til vekst og utvikling. Barn som opplever skilsmisse
og/eller gjentatte flyttinger har høyere risiko for vantrivsel
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og psykiske problemer. Asylsøkerbarn har i ut
gangspunktet en stor belastning i form av tap,
usikkerhet og uforutsigbarhet. Behovet for sta
bilitet blir dermed ekstra stort.

problemer kunne være hindringer for å kunne
hjelpe psykologisk. Barnets vansker må alltid
ses i sammenheng med dets nære omgivels
er og relasjoner, dvs. familiesituasjon, mot
taksmiljø, skolesituasjon.

5. Kulturtilpasning og integrering
En god kulturtilpasning er å finne rom for både
den opprinnelige og den nye kulturen. Ulike
verdier, normer og levesett skal sys sammen til
en enhetlig opplevelse av hvem man er, hvor man
kommer fra, og hvem man ønsker å utvikle seg
til å bli. Et aktivt forhold til sin opprinnelseskul
tur er identitetsbevarende og skaper kontinuitet
i historie og selvopplevelse. Like nødvendig er
en følelse av tilhørighet og forståelse av det nye
samfunnet en er en del av.

2. Kulturkunnskap
Klinikere bør gjøre seg kjent med barnets/
familiens tradisjonelle og kulturelle verdier og
deres forståelse av stress, trauma og psykiske
forstyrrelser, herunder hva som er kulturelt
akseptable former for støtte og hjelp.
En bør sørge for et godt samarbeid med lege
og ta somatiske symptomer på alvor, selv om
dette er et hyppig uttrykk for underliggende
psykiske vansker. Tilstrekkelig kulturkunns
kap vil normalt vokse fram i en atmosfære av
respekt, trygghet, kontrollert nysgjerrighet og
fordomsfrihet.

Anbefaling til klinisk arbeid
med flyktningebarn

3. Alternative behandlingsmetoder
Med utgangspunkt i hvordan problemet ville
blitt håndtert i familiens opprinnelseskultur,
kan klinikeren søke etter tilpassede behandling
smetoder, uten å måtte gi slipp på ens egen
behandlingskultur. Alternative uttrykksformer
slik som drama, dans, musikk og kunst bør
oppmuntres.
Samtaleterapi med vekt på vitnesbyrd, vil ofte
oppleves meningsfull for flyktninger.

De grunnleggende behov for utviklingstøtte
synes å være universelle. I psykologisk behan
dling og veiledning er det et anerkjent prinsipp
at man respektfullt gjør seg kjent med klientens
livsverden og verdier, og hans/hennes historie
og forståelse av sine vansker. Bærebjelken i
behandlingen er en god mellommenneskelig
kontakt. Arbeid med ikke-vestlige flyktning
familier forutsetter en økt oppmerksomhet på
gjensidig kulturforståelse, og utfordrer hjel
petjenestene i å være tilgjengelige, forståelige
og tilrettelagte.

4. Traumebehandling
Klinikeren bør kjenne til behandlingsstrat
egier som gir hjelp til å integrere og håndtere
traumatiske minner, gjenerobre trygghet og
opplevelse av mestring, og metoder som
bidrar til å skape mening og sammenheng i
ens livshistorie. Viktige tiltak er å gjenopp
rette grunnleggende struktur og rytme i
hverdagen, samt metoder som demper

1. Barnets praktiske livvsituasjon
De mest åpenbare vansker kan være av praktisk,
økonomisk, juridisk, åndelig eller sosial karakter.
Psykologisk arbeid med flyktningbarn og –
familier må forholde seg pragmatisk og prak
tisk støttende til slike behov. Uløst vil praktiske
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stress og angstsymptomer. Traumebehandling kan bestå av
psykoedukative tiltak overfor barnets omsorgspersoner.
5. Tilgjengelighet
Språkproblemer må ryddes unna ved bruk av kompetent tolk.
Barn skal ikke brukes som tolk for sine foreldre. Terapeutiske
tiltak utenfor den kliniske setting vil kunne dempe stigmatiser
ing, redusere maktubalanse og øke tilgjengelighet. Skolen vil
ofte være velegnet som arena for forebyggende og terapeu
tiske tiltak.

Innvandrings og helsepolitiske
utfordringer

Hensynet til behovet for regulert innvandring og hensynet til
barnets beste kommer rett som det er i konflikt.
Norsk innvandringspolitikk synes stort sett å la de innvandrings
regulerende hensyn veie tyngst. Arbeids og inkluderings
departementet arbeider med en revisjon av Utlendingsloven
som ventes å tre i kraft fra 2008. Barnekonvensjonen som
norsk lov skal sikre at barns rettigheter og behov blir ivaretatt
ved alle beslutninger der barn berøres. NPFs Menneskeret
tighetsutvalg ser følgende utfordringer i å utforme en politikk
og praksis som sikrer barns utviklingsbehov:
Konkretisering av barnekonvensjonen
Rask behandling av asylsøknader der barn er involvert
Fortgang i overføring av ansvar for enslige umyndige
asylsøkere til barnevernet
Sikre stabilitet og gode nok boforhold for asylsøker- og
flyktningefamilier. Videreutvikle og sikre tilgang til gode nok
helsetjenester og psykososial støtte
Sikre at integreringsprosessen ivaretas også hos asylsøkerbarn og deres familie
Sørge for at asylsøkende ungdom ikke utelukkes fra
skoletilbud
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Ressurshenvisninger

Norsk Psykologforenings

menneskerettighettsutvalg

Barneombudet:
www.barneombudet.no

Utvalget skal arbeide med forholdet mellom
menneskerettigheter  slik disse kommer til
uttrykk i FNs konvensjoner  og psykologisk
kunnskap og virksomhet.

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse:
www.nakmi.no
National Child Traumatic Stress Network:
www.NCTSNet.org

Forebygge at mennesker utsettes for brudd
på menneskerettighetene

“Refugee children: Guidelines on protection and
care”: www.unhcr.org

Fremme bruk av psykologisk fagkunnskap
for å hjelpe mennesker som blir eller har vært
utsatt for menneskerettighetsbrudd

Utlendingsdirektoratet (UDI):
www.udi.no/bibliotek
”Psykisk helse for barn i asylmottak”, Kommunal
og regionaldepartementet, 2005.

Bidra til å utvikle og formidle kunnskap om
forholdet mellom menneskerettigheter og
psykologi

Enslige mindreårige i Europaprogrammet.
Erklæring om god praksis. 3. utgave:
www.separatedchildreneuropeeprogramme.org
Health and Human Rights Info:
http://www.hhri.org

Bidra til å øke bevisstheten om sammen
hengen mellom menneskerettigheter, helse
og livskvalitet

Samordnaren för barn i asylprocessen med
uppgivenhetssymtom:
http://www.sou.gov.se/barniasylproc/index.htm

Bidra til at psykologisk fagkunnskap blir
anvendt i arbeidet for fred, konfliktløsning og
respekt for menneskerettighetene

Psykososialt arbeid med flyktningbarn - introduks
jon og fagveileder, Nasjonalt kunnskapssenter om
vold og
traumatisk stress:
http://www.nkvts.no/

Forhindre at psykologisk fagkukap blir brukt
krenkende eller undertrykkende

Redd Barna,
www.reddbarna.no

Forhindre enhver medvirkning fra psykol
oger i tortur eller andre menneskerettighets
brudd

”FNs barnekonvensjon  Fra visjon til kommunal
virkelighet.”, Senter for menneskerettigheter, UiO,
2005.
publikasjonsbestillinger@ft.dep.no
http://www.dep.no/bfd

Menneskerettighetsutvalget består av:
Nora Sveaass (leder), Odd Harald Røkenes,
Haldis Hjort, Ragnhild Dybdahl, Jorunn Gran
og Kerstin Søderstrøm.

“Jeg glemmer å være trist”
Evaluering av et gruppebehandlingsprosjekt
for barn og foreldre i mottak. Berit Berg, Sintef
Teknologi og samfunn, IFIM, 2006.
http://www.sintef.no
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BARN – ELLER BARE UTLENDING?
Kronikk i Aftenposten 23. mai 2004

I fjor høst ble FNs Barnekonvensjon inkorporert i norsk rett. Den gjelder etter dette som
norsk lov, og den går foran annen norsk lov ved motstrid. Mange tror nok at inkorporasjonen
er uten praktisk betydning for barn i velferdsstaten Norge, og mest en solidaritetsgest overfor
barn i andre verdensdeler. Men også i vårt land finnes barn som trenger konvensjonens
vern. Advokatene Rikke Lassen og Kristel Heyerdahl mener at norske myndigheter
svikter sine menneskerettslige forpliktelser i forhold til asylsøkende barn. I regi av Den
Norske Advokatforening har de tatt initiativ til et pro bono- prosjekt for å belyse og følge opp
asylsøkerbarns rettigheter.
I følge UDI finnes det ca. 5.200 asylsøkende barn i Norge. Noen av disse er enslige, det vil si
at de er kommet til Norge uten foreldre, eller at de er blitt forlatt etter ankomst.
Det vår påstand at disse barna blir dårlig ivaretatt og diskriminert i forhold til norske
barn. Redd Barna, Barneombudet og FNs barnekomité har alle uttrykt bekymring for de
asylsøkende barnas situasjon i Norge. Inkorporasjonen burde derfor gi myndighetene grunn
til å gjennomgå barnas situasjon for å gi dem et bedre vern i samsvar med grunnleggende
barnerettslige og menneskerettslige prinsipper. I stedet synes sentrale myndigheter heller å
forfekte at inkorporasjonen ikke har noen praktisk betydning i norsk rett.
Menneskerettskonvensjonene oppstiller rettigheter som tilkommer den enkelte i egenskap av
å være menneske, uavhengig av andre kjennetegn som nasjonalitet, etnisitet, kjønn, alder,
religion og legning. Rettighetene er universelle, og nasjonalstaten skal ikke stå fritt til å
rangere mennesker slik at noen har rettigheter og andre ikke. Barnekonvensjonen inneholder
mange bestemmelser som er tilnærmet identiske med bestemmelser i andre internasjonale
konvensjoner, og betydningen av at de også fremgår av Barnekonvensjonen er at det
tydeliggjøres at dette også gjelder for barn. Barn har individuelle menneskerettigheter, som
staten er forpliktet til å ivareta.
Med inkorporasjonen har vi forpliktet oss til å sikre alle barn visse grunnleggende og
vesentlige rettigheter. Helt vesentlig er kravet i artikkel 3 om at myndighetene først og
fremst skal legge vekt på barnets beste ved alle handlinger som berører barn. Statene
som slutter seg til FNs konvensjoner er svært ulike, og derfor har barnekonvensjonen krav
til måloppnåelse som er relative i forhold til hvilke ressurser den enkelte staten har. Etter
artikkel 4 har statene plikt til å innarbeide og gjennomføre bestemmelsene i konvensjonen i
størst mulig utstrekning innenfor de ressurser de har til rådighet.
Få stater har så store forutsetninger for å ivareta slike forpliktelser som Norge. Dette
innebærer at det lett vil være i strid med artikkel 4 å legge seg på en minimumsstandard som
kan være akseptabel i en mindre ressurssterk stat.
Etter artikkel 2 skal staten respektere og garantere rettighetene etter konvensjonen, for alle
barn innenfor statens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag, verken utfra kulturell
eller nasjonal opprinnelse, arten av oppholdsgrunnlag, eller begrunnelsen for eller lovligheten
av barnets tilstedeværelse på norsk territorium.
Det er flere sider ved det offentliges møte med disse barna som gir grunn til bekymring i
forhold til barnekonvensjonen.
I asylsaken vurderes barna oftest som tilbehør til voksne, og er i liten grad synlige med
sine særlige behov. Barna blir ikke hørt eller representert på tilfredsstillende måte gjennom
myndighetenes og domstolenes saksbehandling, til tross for at barns rett til å bli hørt før
det treffes avgjørelser som angår dem, er fastslått i barnekonvensjonen og gjennomsyrer
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den norske barneretten. I barneretten støttes vurderinger av hva som er til barnets beste, i
stor utstrekning på utredninger fra sakkyndige mens barnefaglig sakkyndighet nærmest er
fraværende i utlendingssakene. Uten et forsvarlig vurderingsgrunnlag blir barnets beste bare
en tom floskel.
Det enkelte barns beste må vike til fordel for forutbestemte oppfatninger om at det er til
det beste for barn – generelt - å vokse opp sammen med sine foreldre i hjemlandet. Det
enkelte barns beste må også vike til fordel for utlendingspolitiske hensyn og moraliserende
vurderinger av foreldrenes valg og krav. Et aktuelt eksempel er barn og unge i gruppen SOHO
i Bergen. Disse har som følge av foreldrenes valg og myndighetens saksbehandlingstid levd
tre til fem år i Norge. De trues nå med retur til opprinnelseslandet, mange av dem sammen
med foreldre som er så psykisk syke at de ikke evner å ivareta omsorgen for barna sine.
I den norske barneretten settes fokus på barnets individualitet, og vurderinger av den helt
konkrete situasjonen til det enkelte barnet. Her finnes noen pillarer som det ikke hersker
noen uenighet om. Blant disse er at det er til barnets beste, og helt vesentlig for barnets
velferd og sunne utvikling, at barnet har stabile, trygge og forutsigbare livsbetingelser, hvor
det er kontinuitet i barnets relasjoner, og kontinuitet i barnets miljø. Vesentlig er også at
staten legger til rette for at foreldre og offentlige instanser kan ta ansvaret for at barns liv kan
forvaltes innenfor disse rammene.
Det er slående forskjeller i det offentlige omsorgstilbudet for norske barn under barnevernets
omsorg og omsorgstilbudet for asylsøkende barn.
Barnevernets barn er gjenstand for en svært omfattende saksbehandling forut for
plasseringen, deres konkrete personlige historie og behov utredes grundig, det stilles strenge
krav til institusjoner og fosterhjem som skal ivareta barna, og det finnes et godt utbygget
regelverk for hvilke rettigheter barnet har, og tilsynsordninger for å sikre dette. Gjennom hele
prosessen er barnas rettssikkerhet et viktig fokus.
Asylsøkende barn som er her alene, og dermed er under omsorg av Utlendingsdirektoratet,
koster etter det opplyste en brøkdel av barnevernsbarna, plasseringsprosessen er
uformell og administrativ, institusjonene har oppsiktsvekkende mye dårligere standard,
personaldekningen er mye dårligere, barna har ingen formaliserte rettigheter, ingen mulighet
til å klage på kritikkverdige forhold, og ingen systematiserte tilsynsordninger.
Samtidig gir disse barnas livshistorie grunn til å tro at de har særlige behov som gir krav på
hjelpetiltak fra barnevernet, helsetjenester og andre ytelser etter velferdslovgivningen. Det
er sannsynlig at barnas rettigheter ikke blir ivaretatt tilfredsstillende fordi de i altfor liten grad
har ansvarlige voksenpersoner som kan se hva de trenger og hevde deres rett. Rekrutteringen
og opplæringen av hjelpeverger er mangelfull, og det formelle hjelpevergeinstituttet er
uansett ikke egnet til å ivareta disse barnas behov for omsorg. Vi mener at barnevernet må
ta det samme ansvaret for asylsøkende barn som for andre barn i Norge som har særlige
hjelpebehov eller som lever under omsorgssvikt.
Staten Norge har en etablert standard for hva som er god og forsvarlig omsorg for barn
som ivaretas av det offentlige. Staten kan da ikke tilby en særlig utsatt gruppe barn
forhold som er ulovlige for norske barn. Etter vårt syn er en slik praksis ikke i samsvar med
Barnekonvensjonens krav til gjennomføring og implementering uten diskriminering og i
forhold til den enkelte statens ressurser.
Vi oppfordrer Regjeringen og Stortinget til å klargjøre hvilke konsekvenser inkorporasjonen av
barnekonvensjonen skal ha for asylsøkende barn i Norge.
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BLIR MINDREÅRIGE ASYLSØKERE TATT GODT HÅND OM?
Kronikk i Dagbladet november 2004
Rikke Lassen, Advokatforeningen

Under tittelen ”mindreårige asylsøkjarar blir tekne godt hand om” sendte Kommunal og
regionaldepartementet midt i september ut en pressemelding. I uttalelser til pressen de
seneste dagene kommenterer statsråd Erna Solberg kritikk fra Redd Barna mot forholdene
i omsorgstilbud til asylsøkende barn ved å kreve bevis for at enkeltbarn ikke har det bra i
mottakene. Departementet har ikke dekning for slike utspill mener advokat Rikke Lassen,
leder for Advokatforeningens pro-bonoprosjekt for asylsøkende barn. Myndighetene kan ikke
smykke seg med at asylsøkerbarna blir tatt godt vare på i Norge, og myndighetene kan ikke
stille seg uforstående til at deres egne regler utgjør en omsorgssvikt for disse barna.
I følge pressemeldingen fra september omhandler den der nevnte undersøkelsen rutiner
og regelverk for ”handsaming av asylsøknader for einslige mindreårige”. Rapporten
omhandler altså først og fremst behandlingen av barnas asylsøknader. Den gjelder ikke deres
omsorgssituasjon, og gir dermed ikke grunnlag for generelle påstander om at mindreårige
asylsøkere blir tatt godt hånd om. Vi er glade for at saksbehandlingen synes å være
vurdert i hovedsak positivt. Etter vår erfaring er konklusjonen likevel bare delvis dekkende.
Asylsøkende barn uttrykker stor frustrasjon over den lange saksbehandlingstiden for
søknadene, i følge UDI og UNEs egne tall i gjennomsnitt 7 måneder. Etter det vi er kjent med
gis underveis i saksbehandlingen ingen foreløpige meldinger om forventet saksbehandlingstid
og begrunnelse for dette, slik forvaltningslovens § 11 a forutsetter. Det utgjør ellers et stort
rettssikkerhetsproblem at UDI benytter såkalte alderstester for avklaring av yngre asylsøkeres
alder, til tross for at disse undersøkelsene møter sterk kritikk fra FN, og i følge medisinsk
ekspertise i liten grad gir gyldige svar. Vurderingen av den enkeltes asylsøknad hensyntar
dessuten i liten grad søkerens konkrete og personlige forhold, og avgjøres heller på grunnlag
av generell informasjon om det aktuelle hjemlandet, og mer standardiserte tolkninger.
Redd Barna, Barneombudet og FNs barnekomité har alle uttrykt bekymring for de asylsøkende
barnas situasjon i Norge. Vår påstand om dårlig omsorg er underbygget av de reglene
som faktisk gjelder, og trenger ingen konkret bevisførsel knyttet til det enkelte barn, slik
statsråden hevder. Det er slående forskjeller i det offentlige omsorgstilbudet for norske
barn under barnevernets omsorg og asylsøkende barn. Asylsøkende barn som er her
alene, og dermed er under omsorg av UDI, koster i følge KRDs egne tall 1/5 av de norske
barnevernsbarna. Dersom barnevernsbarna hadde vært gitt de omsorgsrammene asylbarna
bys, ville dette uten videre utgjort helt klare lovbrudd. Plasseringsprosessen for asylbarna
er uformell og administrativ, institusjonene har oppsiktsvekkende mye dårligere standard
enn barnevernets institusjoner, og personaldekningen er påfallende mye dårligere. Asylbarna
har ingen formaliserte rettigheter eller klagemuligheter og det finnes ingen systematiserte
tilsynsordninger. Vi er åpne for at asylsøkende barn kan ha andre behov enn norske barn
som tas under omsorg av barnevernet. Vi tror imidlertid ikke at de asylsøkende barnas
behov er mindre, verken i forhold til materiell bo- og levestandard, eller behov for omsorg
og voksenkontakt. Vi aksepterer derfor at omsorgstilbudet til asylbarna ikke trenger å være
identisk med omsorgstilbudet til norske barn, men vi har ingen forståelse for at det ikke
trenger å være likeverdig. Norske myndigheters kategoriske holdning til hvilke behov disse
barna (ikke) har, er verken begrunnet eller dokumentert. Vi har i Norge i dag den situasjonen
at to ulike statlige systemer, Statens Barnevern på den ene siden og UDI på den andre siden,
kjøper omsorgsplasser i de samme privatdrevne omsorgstilbudene. Noen tilrettelegges for
forsvarlig omsorg for barnevernsbarna innenfor én budsjettramme, mens andre tilrettelegges
for angivelig forsvarlig omsorg for asylbarna innenfor en budsjettramme på en femtedel
av førstnevnte. Ulikhetene i tilbudene skyldes utelukkende budsjettrammen den aktuelle
oppdragsgiveren oppstiller.
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Man kan sammenligne de økonomiske ytelser til dekning av asylbarnas livsoppholdsutgifter,
og hva som ytes i ren utgiftsdekning til norske barn i fosterhjem. Asylbarna mottar totalt
kr. 1.136,- pr. måned. De har i tillegg til dette fri kost og losji, og gjerne dekket utgifter
til kollektivtransport i forbindelse med skole. Utover dette skal den drøye tusenlappen
dekke blant annet supplering av klær og sko, toilettsaker, sportsutstyr, briller, fysioterapi,
egenandeler hos lege, medisiner, lommepenger, kontingenter og andre utgifter til idrettsaktiviteter
og lignende. Hvis man til sammenligning ser på KS-satsene for utgiftsdekning til fosterhjem for
barn over 15 år, er dette pr. 1. juli i år kr. 5.630,- altså 5 ganger så høyt på en 50-lapp nær. Selv
med fradrag for dekning av mat og utgifter knyttet til fosterfamiliens bolig, er utgiftsdekningen
til fosterhjemmet betydelig høyere enn hva asylbarna mottar. I et asylmottak har vi fått opplyst
at matbudsjettet for de enslige umyndige asylsøkerne utgjør kr. 55,- per døgn, eller kr. 1.650
per måned. Gjør vi et tilsvarende ”matfradrag”, står vi fremdeles igjen med et beløp som er
fire ganger høyere enn det beløpet det asylsøkende barnet mottar. Hvis vi sammenligner med
kostnadsrammene for våre nye bidragsregler, er et barn på 15 år beregnet å koste kr. 4.085,- pr.
måned, i tillegg til boutgifter. Hvis vi også her gjør et ”matfradrag” blir restsummen fortsatt det
dobbelte av det asylbarna har.
Vi etterlyser en saklig begrunnelse for forskjellsbehandlingen i omsorgsutøvelse, og for at Staten
med vitende og vilje plasserer en gruppe særlig utsatte og sårbare barn under fattigdomsgrensen.
Vi mener at behandlingen av de asylsøkende barna er i strid med FNs Barnekonvensjon. Norge har
etablerte rettslige standarder for hva som er god nok offentlig omsorg for barn, og vi har etablerte
standarder for hva som er en forsvarlig, økonomisk ramme for livsopphold. Asylbarna utsettes for
en diskriminering som er i strid med Barnekonvensjonen. Vår hypotese er at barna behandles på
denne måten fordi myndighetene vil sende sterke signaler til land og personer som kan sende fra
seg enslige umyndige asylsøkere. Slik bruker den norske staten barna som reklameboards for sitt
allmennpreventive budskap.
Det er ikke sant at disse barna ”blir tekne godt hand om”, og det foreligger allerede dokumentasjon
for at disse barna utsettes for systematisk omsorgssvikt og forskjellsbehandling. Det er ikke redelig
av statsråden og departementet å tilsløre eller underslå dette faktum.
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NÅR BARN UTVISES
Kronikk i Dagbladet Lørdag 24.12.2005
Kerstin Søderstrøm Barnepsykolog, medlem i Norsk psykologforenings
menneskerettighetsutvalg
To forskjellige avslag på søknad om oppholdstillatelse vekker i disse dager sterke reaksjoner
både hos menigmann og hos menneskerettighetsorganisasjoner. Avin og datteren Aida på
6 år har fått returbillett til utrygghet i Iran. 10-åringen Denis og hans familie har allerede
kommet tilbake til statsløshet i en fraflyttet landsby i Kosovo. Menneskerettighetsutvalget i
Norsk Psykologforening mener at barn har rett til en selvstendig vurdering i asylsøknader og
at Barnekonvensjonen bør brukes aktivt som redskap for å sikre barns rettigheter.
AVIN YOUSEF KHADIR kommer fra Bokan i de kurdiske områdene nord i Iran. Hennes
historie er dramatisk. 14 år gammel ble hun tvangsgiftet med en mann dobbelt så gammel
som hun selv. Hun forteller at hun ble mishandlet av svigerfamilien. Avin ble mor som 16
åring. Datteren Aida hadde en medfødt hjertefeil, men familien ville ikke betale for operasjon
fordi det var ei jente. 18 år gammel flyktet Avin og datteren til Norge hvor de nå har vært i
fire år, og bosatt i Lillehammer de siste åra. I 4 år har Avin ventet på avgjørelsen om hun får
oppholdstillatelse, og den 22.november kom den endelige avgjørelsen; avslag. Avin og Aida
skal sendes tilbake til Iran. Det Avin frykter mest er at hun skal utsettes for steining eller
hevnaksjoner fra en ærekrenket svigerfamilie.
10 ÅR GAMLE Denis Omeri og hans familie bodde på Rjukan inntil 26. oktober. Etter 6 år ble
avslaget på oppholdstillatelse iverksatt, og familien måtte returnere til Kosovo. Denis familie
tilhører en minoritet som ikke anerkjennes og medlemmene får dermed ikke statsborgerskap
i eget hjemland. Et følelsesladd innslag i Dagsrevyen den 19.12.05 om Denis, savn av venner
og skole i Norge og familiens trøstesløse tilværelse i ett rasert hus i en tom landsby, blir
kommentert av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen. Statsråden viser innlevelse
men holder fast, på en myk måte, at Norge følger råd fra FNs høykommissær for flyktninger
og avslår søknader der hvor det ikke vurderes å være fare for forfølgelse. Implisitt ligger
det at man tar utgangspunkt i den voksnes situasjon i behandlingen, og det gjøres ikke en
selvstendig vurdering av barnas behov for vern og gode nok utviklingsbetingelser. Han legger
til at man ikke kan ta hensyn til at barna ville ha det bedre i Norge, fordi «de aller, aller fleste
barn vil ha det mye, mye bedre i Norge enn i sitt hjemland».
Reaksjonene disse sakene vekker, handler ikke om retten til å leve i overflod, som for øvrig
ikke garanterer en god barndom, men det handler om retten til trygghet og grunnleggende
vilkår for en god nok oppvekst.
PÅ LILLEHAMMER gikk over 500 mennesker i fakkeltog for å gi uttrykk for at avslaget på
Avins søknad om oppholdstillatelse for seg og sin datter er i strid med deres rettsoppfattelse
og deres medmenneskelighet. Denis Omeris historie har vakt de samme reaksjoner over
hele landet. Disse to sakene føyer seg inn i rekken av tilsvarende saker hvor søknad om
oppholdstillatelse vurderes ut fra de voksne familiemedlemmenes behov for beskyttelse mot
forfølgelse. Store deler av opinionen, kirken og flere menneskerettighetsorganisasjoner krever
at asylpolitikken tar større hensyn til barnas situasjon.
Stortingsrepresentant Torstein Rudihagen ber om at utvisningen av Avin Khadir og hennes
datter vurderes på nytt, og viser til regjeringserklæringen fra Soria Moria der det heter
at «Barn som kommer til Norge som asylsøkere, enten alene eller med voksne, er en
særlig sårbar gruppe’. Det står også at ’regjeringen vil senke terskelen for anmodning
av omgjøringsbegjæringer slik at det igjen innvilges opphold når det foreligger sterke
menneskelige hensyn».
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FOR TO ÅR siden ble FNs Barnekonvensjon inkorporert i den norske menneskerettighetsloven
med presisering av at artiklene i konvensjonen går foran øvrig norsk lov. Dette betyr at alle
barn som oppholder seg på norsk jord har de samme rettigheter, enten de er født her, på
besøk her, er asylsøkere eller oppholder seg her ulovlig.
Uten inngående kjennskap til alle omstendigheter i de to omtalte sakene, ønsker vi å rette
oppmerksomheten mot de følgende artikler i Barnekonvensjonen:
Artikkel 3: Ved alle handlinger og tiltak som vedrører barn, skal det først og fremst tas
hensyn til hva som gagner barnet best. Partene, her i betydningen den norske stat, påtar seg
å sikre barnet det vern og den omsorgen som er nødvendig for hans eller hennes trivsel.
Artikkel 7: Barn har rett til navn og nasjonalitet. Partene skal sikre gjennomføringen av disse
rettighetene, særlig når barnet ellers ville blitt statsløst.
Artikkel 12: Barn har rett til å si sin mening i saker som vedrører det, og barns meninger
skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
Artikkel 22: Staten skal gi flyktningbarn og barn som søker om flyktningstatus beskyttelse
og humanitær hjelp.
Det bør foreligge en selvstendig vurdering av barnas situasjon og deres behov i alle
asylsøknader fra familier. En barnevurdering må sannsynliggjøre at barnets behov for trygghet
og gode nok oppvekstbetingelser sikres. De land- og områdevurderinger som kommer fra FNs
høykommissær for flyktninger, tar utgangspunkt i fare for forfølgelse i et voksenperspektiv.
Disse vurderingene er for generelle og ivare-tar ikke barneperspektivet tilstrekkelig.
Hensynet til barnets beste skal iflg. Barnekonvensjonen veie tungt, og barnevurderingen
må tillegges stor betydning i den helhetlige vurderingen av familiens behov for asyl eller
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.
Barnekonvensjonen er ikke bare solidarisk pynt, den er norsk lov. Norges juridiske praksis og
vår anvendelse av barnekonvensjonen er viktige symbolhandlinger for vårt syn på barn og
deres rettigheter.
Barnekonvensjonen er et godt redskap for å gjøre selvstendige barnevurderinger
i familiesøknader. I tillegg må barnets fysiske og psykiske helse og ev. spesifikke
utviklingsbehov vurderes.
Vi håper at barna i familiene Khadir og Omeri har fått eller vil få en vurdering av deres behov
for trygghet, utviklingsstøtte og gode nok oppvekstvilkår. Vi mener at slike vurderinger
bør inngå som et selvfølgelig grunnlag for vedtak i framtidige asylsøknader. Vi ber om
at arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen tar initiativ til nye retningslinjer for
Utlendingsnemdens saksbehandling slik at en selvstendig vurdering av barnets behov gis
behørig vekt i vedtaksgrunnlaget.
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UTDRAG FRA:
Forum for Barnekonvensjonens rapportering til FN.
Supplerende rapport 2004 – til Norges tredje rapport til
FNs Komité for Barnets Rettigheter
Artikkel 2 – ikke diskriminering
Anbefaling fra FN til Norge i 1994
Pkt.24: Komiteen foreslår at parten vurderer om den skal foreta en ny samlet gjennomgåelse
av sin politikk i forbindelse med barn som søker asyl, i lys av konvensjonens prinsipper og
bestemmelser.
Anbefalinger fra FN til Norge i 2000
Pkt. 21: Komiteen anbefaler at parten vurderer nøye hva som kan bli følgene av denne
situasjonen, også på lang sikt, når det gjelder rettighetene til barn uten norsk statsborgerskap
og uten rettslig status innenfor norsk jurisdiksjon. Komiteen vil videre oppmuntre parten til å
vurdere endringer i sin nasjonale lovgivning som kan sikre at konvensjonens artikkel 2 fullt ut
kommer til anvendelse.
Artikkel 2 bestemmer at staten skal sikre konvensjonens rettigheter for alle barn
innenfor statens jurisdiksjon. Norge har bygd opp barnevernet som den instans som har
hovedansvar for at barn får nødvendig hjelp, omsorg og trygge oppvekstvilkår, jfr. Lov om
barneverntjenester 17. juli 1992 (Barnevernloven) § 1-1. Loven gjelder for alle som oppholder
seg i riket § 1-2. Det er barnevernet som utvikler tiltak, utreder behovet til hvert enkelt barn,
fremmer sak eller selv fatter formelle vedtak om omsorgsplassering. Det er bygd opp et
system der hver sak har en saksbehandler med et særskilt ansvar for saken. Det stilles krav
til barnefaglig kompetanse både hos barneverntjenesten og i tiltakene hvor barna plasseres,
og det er formell tilsynsordning fra Fylkesmannsembetet. Systemet er bygd opp for å dekke
barnas behov. § 4-1 bestemmer at det skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til
barnets beste.
Det er barneverntjenesten i kommunen som har omsorgsansvaret for norske barn som
har behov for alternativ omsorg jfr. Barnevernloven § 4-12. Likevel er det slik at barn som
kommer alene til Norge og søker asyl ikke plasseres i henhold til dette. Omsorgsansvaret
plasseres uten lovhjemmel eller formelt vedtak hos utlendingsmyndighetene. Dette innebærer
at ansvaret for disse barna forskyves fra Barne- og Familiedepartementet, som har et
spesielt ansvar for barn, til Kommunal- og Regionaldepartementet, som har ansvar for
utlendingsfeltet. Utlendingsforvaltningen er bygget opp etter utlendingspolitiske hensyn, ikke
etter hensyn til barns behov. Utredningen av barnas behov er dårlig og er i svært liten grad
en konkret individuell kartlegging. Utlendingsdirektoratet delegerer omsorgsansvaret videre;
enten til antatt familie uten godkjenning av omsorgsevnen i hjemmet, eller faglig veiledning
og oppfølging, eller til et svært presset mottakssystem som langt fra har samme krav og
standard som settes til omsorgsbaser i barnevernet. Norske myndigheter sier selv, i en
utredning fra en tverrdepartemental arbeidsgruppe om de enslige mindreårige asylsøkernes
situasjon, at utgiftene utgjør en femtedel av utgiftene til barn i tiltak etter Barnevernloven.
Det samme forholdet gjelder erfaringsmessig for bemanningen i asylmottak for enslig
mindreårige asylsøkere. Dersom barna får opphold i Norge, og de bosettes i en kommune, vil
fortsatt de fleste plasseres i tiltak utenfor barnevernsystemet, og med langt lavere standard.
Norske myndigheter erkjenner at Barnevernloven gjelder også for enslige mindreårige
asylsøkere, men mener utlendingsmyndighetene ivaretar barna i tilstrekkelig grad. FFB er
ikke enige i dette. De enslige mindreårige asylsøkerne får dårligere omsorg enn andre barn,
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noe som er brudd på prinsippet om ikke-diskriminering i artikkel 2, prinsippet om størst
mulig grad av utvikling i artikkel 6 og retten til særlig vern og beskyttelse i artikkel 20.
Ivaretakelsen av asylbarna er ikke bygget på hensynet til barnets beste i artikkel 3. Barnas
rett til deltakelse i artikkel 12 og 13 er i svært liten grad ivaretatt. I Livet under 18 (vedlegg
4) og Hallo – er det noen der? (vedlegg 6) gir ungdom selv uttrykk for hvordan det er å være
enslig mindreårig i Norge.
”Det er vanskelig å bo to jenter sammen med 18 gutter.”
”Vi har mange bekymringer, men det er lite ro her. Det finnes alltid program. ALT er lagt opp.
Det hadde vært bedre om vi kunne vært med å bestemme mer selv.”
”Håper snart jeg får komme ut i en kommune. Mest av alt skulle jeg ønske jeg kunne bo i en
familie.”
”Vi ønsker oss sterkt en god voksen i Norge – å forholde seg til, rådføre seg med og være
trygge på.”

Forum for Barnekonvensjonen anbefaler Komiteen å spørre Regjeringen:
På hvilket grunnlag behandles noen barn annerledes enn andre, og på hvilken
måte vil Regjeringen sikre at alle barn i Norge får oppfylt de samme rettigheter
til nødvendig hjelp, omsorg og trygge oppvekstvilkår slik staten har fastsatt i sitt
lovverk, og at Barnekonvensjonens prinsipper ivaretas i tiltakene.

Komiteen bør gi parten følgende anbefaling:
Det er partens ansvar å sørge for at barn innenfor statens jurisdiksjon ikke
diskrimineres. I det minste må parten sørge for at statens egne tiltak og systemer
følger dette prinsippet. Komiteen ber parten sørge for at ivaretakelsen av
flyktningbarn følger de samme standarder og prinsipper som ivaretakelse av norske
barn.
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SITATER FRA ENSLIG MINDREÅRIGE ASYLSØKERE
Forlatt eller ivaretatt – en beretning om enslig mindreårige asylsøkere
(Fafo, Redd Barna 2000)
”How can you be sitting there, telling me that you care when every time I look around, the
youth are suffering”.
”Da jeg kom ville jeg snakke, men ingen ville høre på”.
”Jeg er her alene og må klare meg selv”.

Livet under 18 – unge rapportere til FN
(BLD, Barneombudet, Forum for barnekonvensjonen, LNU)
”Det er vanskelig å bo to jenter sammen med 18 gutter”.
”Vi ønsker oss en sterk og god voksen i Norge – å forholde seg til, rådføre seg med og være
trygg på”.
”Vi må med en gang få bo hos norske familier når vi kommer til Norge. På mottaket blir vi
lært opp til å være for oss selv”.
”På en måte er jeg så trist. Jeg har mistet mamma og pappa”.
”Det er litt rart. Jeg trodde jeg skulle føle trygghet med en gang jeg kom hit, Norge er jo så
mye tryggere land enn mitt. Men det ble ikke sånn”.
”Jeg har mer sorg i hjertet enn de fleste ungdommer tror jeg. Tankene på dem hjemme
kommer hele tiden, særlig broren min. Jeg vet ikke hvordan det går med ham, han er i
fengsel. Norske ungdommer har noen til å trøste seg”.
”Mest av alt skulle jeg ønske jeg kunne bo i en familie. Det hadde vært veldig bra om vi kunne
bo sammen med nordmenn. Da hadde vi lært hverandre å kjenne”.
”Vi ville komme til et hjem, er kunne vi bo en eller to stykker. Da hadde jeg lært språket
fortere. Og kanskje ikke følt meg så ensom”.

Fra Hallo – er det noen der? – unge anrop fra en annen virkelighet (2001)
”Jeg har ingen å være sammen med og kjeder meg veldig her. Jeg hater dette stedet. Jeg er
deprimert”.
”Jeg har bare fått en venn etter at jeg kom hit. Han bor også på mottaket”.
”Vi bare sitter her, ser ut av vinduet, venter på neste måltid og har ingenting å gjøre”.
”De har visst glemt at vi trenger penger til klær. Vi hadde nesten ingenting med oss. Vi må ha
klær som passer til alle de norske årstidene”.
”Skulle ønske vi hadde noe vi kunne leke og holde på med. Da hadde det vært letter å få en
norsk venn”.
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Rapport om tilsynsmodell for enslig mindreårige asylsøkere
(Redd Barna 2004)
”Jeg lengter etter familien min. Det er fælt å være her alene”.
”Ingen her vet at jeg ikke tør sove”.
”Jeg er alltid bekymret og tenker hele tiden. Jeg tenker og tenker til jeg blir sittende fast i
mine egne tanker. Jeg får ikke sove, og har ikke lyst til å gjøre noen ting. Ingen kan gi meg
svar på mine spørsmål”.
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