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Høringssvar – Representantforslag om skolegang for ungdom med endelig avslag på 

asylsøknad  

 

 
Jussbuss ønsker å stille seg bak representantforslag 223 S fra stortingsrepresentantene 
Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård.  
 
 
Vi har dessverre ikke mulighet til å stille under offentlig høring for komiteen 4.10.2018, og 
skriver derfor dette brevet med våre høringsuttalelser.  
 
Jussbuss er en studentdrevet rettshjelpsorganisasjon, som yter gratis rettshjelp innen 
rettsområder som faller utenfor den offentlige ordningen med fri rettshjelp. I 2017 behandlet 
vi 1123 henvendelser om utlendingsrett. I forbindelse med vår saksbehandling møter vi 
mange personer som har fått endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse, og som 
befinner seg i en svært utfordrende livssituasjon.  
 
Ungdom med endelig avslag på asyl består av en særskilt sårbar gruppe individer, som har 
en svært begrenset tilgang til det offentlige ordskiftet. Jussbuss håper derfor at komiteen 
lytter til de innspillene som kommer fra Elevorganisasjonen, og andre som er i kontakt med 
ungdom som rammes av dagens regelverk.  
 
Funnene i Fafo-rapporten «Normalitet i Limbo» bekrefter at ungdom som tas ut av skolen på 
grunn av endelig avslag lider under svært alvorlige psykiske belastninger. Det er et viktig 
tiltak for tilrettelegging av en så trygg og stabil oppvekst som mulig å sikre denne gruppen 
tilgang til skolegang.  
 
 

*** 

 
 
Ved spørsmål til dette høringssvaret ta kontakt med utlendingsrettsgruppen i Jussbuss per e-
post innva@jussbuss.no, eller via kontaktperson Marit Aarsland Loe på telefonnummer 22 84 
29 04, alle hverdager mellom 10.00 og 15.00. 
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Med vennlig hilsen 
På vegne av Jussbuss,  
 
Marit Aarsland Loe 
Camilla Hagelien  
Elida Steinsdatter Andersen 
Jonathan Leifsson de Lange 
Elin Engerbakk 
Anela Ferati 
 

 
 


