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Skriftlig innspill – Prop. 82 L (2020–2021) Endringer i utlendingsloven
(lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i asylmottak)

1. Om Jussbuss
Jussbuss er et studentdrevet rettshjelptiltak med 49 års erfaring med rettshjelpsarbeid og
oppsøkende virksomhet. Vårt grunnleggende formål er å sikre og forbedre sosialt eller
økonomisk vanskeligstilte gruppers rettslige situasjon.

2. Lovforslaget som helhet
Jussbuss mener prinsipielt at omsorgsansvaret for alle enslige mindreårige bør tillegges
barnevernet. Dersom dette ikke gjennomføres, må omsorgstilbudet i alle tilfeller
oppjusteres til å være på linje med det andre barn som er under barnevernets omsorg
mottar.
Videre vil vi understreke at vi oppfatter departementets vurderinger for å være mangelfullt
begrunnet. Departementet har ikke i tilstrekkelig grad vurdert tilgjengelig forskning på
området, eller gitt forslaget en grundig vurdering sett opp mot de menneskerettslige
rammene.
3. Begrunnelsen for forskjellsbehandling av enslige mindreårige over 15 år
En rekke høringsinstanser har problematisert omsorgstilbudet til enslige mindreårige over
15 år holdt opp mot statens menneskerettslige forpliktelser og vist til forskning på feltet.
Det har blitt anført at den gjeldende forskjellsbehandlingen er diskriminerende. I
lovproposisjonen konkluderer departementet likevel med at tilbudet er forsvarlig, men de
gir ikke en begrunnelse for selve forskjellsbehandlingen i lys av våre menneskerettslige
forpliktelser og relevant forskning. Det er særlig bekymringsverdig at barnets beste ikke
blir gitt en fremtredende plass i begrunnelsen for hvorfor de anser tilbudet som forsvarlig.
Hvilket omsorgstilbud som skal gis mindreårige asylsøkere må avgjøres med
utgangspunkt i hensynet til barnets beste.
Jussbuss kan derfor ikke se at departementet har gitt en tilstrekkelig objektiv faglig
forankret begrunnelse for forskjellsbehandlingen i lovproposisjonen.
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4. Merknader
Til pkt. 8.5 Vurdering av forslag om å overføre ansvar til barneverntjenesten.
Omsorgstilbudet for enslige mindreårige over 15, har blitt kritisert av blant annet
overvåkningorganer som FNs menneskerettighetskomité, FNs barnekomité og Norges
Institusjon for menneskerettigheter (NIM). Våren 2018 anbefalte blant annet FNs
menneskerettskomité at norske myndigheter «eliminate differential treatment of
unaccompanied asylum-seeking minors aged between 15 and 18 and provide them with the
same level of care as that provided by the Child Welfare Services ».1 Det samme gjorde FNs
barnekomité, som uttrykte bekymring for store forskjeller i levekårene i mottakene for enslige
mindreårige asylsøkere.2 Videre har NIM anbefalt at enslige mindreårige over 15 år i
asylmottak bør gis et omsorgstilbud som er likeverdig det tilbudet som gis til enslige,
mindreårige asylsøkere under 15 år og øvrige barnevernsbarn.3 De har også vurdert at
dagens omsorgstilbud til enslige mindreårige over 15 år i asylmottak er langt dårligere, både
hva gjelder kvaliteten på omsorgen og lov- og forskriftsfestede rettigheter, enn det alle andre
barn under statens omsorg får.4
Uttalelsene viser at Norges praksis av omsorgsansvaret for enslige mindreårige over 15 år i
asylmottak, har vært kritisert og vært gjenstand for internasjonal oppmerksomhet. Norge må
gi denne gruppen samme behandling som enslige mindreårige under 15 år, og andre barn
under barneverninstitusjonen.
Forslaget om lovfesting av Utlendingsdirektoratets omsorgsansvar for enslige mindreårige
som bor på asylmottak, innebærer ingen realitetsendring i det som har blitt kritisert for å
være et uforsvarlig omsorgstilbud.
Dagens kritiserte praksis, og kodifiseringen av denne slik lovforslaget legger opp til,
innebærer at enslige mindreårige over 15 år ikke har krav på det samme forsvarlige og
kvalitetsmessige tilbudet som andre barn som er underlagt barnevernet omsorg. Barnevernet
har i dag omsorgsansvaret for enslige mindreårige under 15 år som får tilbud om opphold på
omsorgssenter. For denne gruppen gjelder barnevernlovens krav til forsvarlighet og kvalitet.
Enslige mindreårige over 15 år er derimot under Utlendingsdirektoratets omsorgsansvar.
Barnevernlovens krav gjelder derfor ikke for dem. En konsekvens av dette er blant annet at
det stilles lavere krav til barnefaglig kompetanse til de ansatte. På omsorgssenter under
barnevernet er det et krav om at opp mot 50 prosent av de skal ha sosialfaglig/
barnevernfaglig utdanning5, mens på asylmottak er det kun krav om at én ansatt har
barnefaglig utdanning på høyskolenivå.6 Enslige mindreårige har behov for et like godt
omsorgstilbud som andre barn. Barn over og under 15 år kan ha behov for tett oppfølgning
av faglærte, og selv om behovene er ulike, bør ikke barn over 15 år ha et dårligere tilbud.
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Jussbuss er derfor enig med NIM om at omsorgsansvaret for alle enslige mindreårige bør
overføres til barnevernet. Det vil sikre et likeverdig omsorgstilbudet som er både kvalitets- og
rettighetsmessig på linje med det andre barn under barnevernets omsorg mottar. 7

Jussbuss vil også understreke at det er problematisk at Utlendingsdirektoratet både er et
kontrollorgan som avgjør rettsstillingen til de enslige mindreårige over 15 år, samtidig som de
skal ha ansvaret for omsorgen. Systemet kan skape en følelse av utrygghet og skepsis hos
barna. Fra barnets ståsted kan Utlendingsdirektoratet sin rolle i utlendingsforvaltningen
svekke tillitten til dem som omsorgsansvarlige. Av den grunn er det mer hensiktsmessig at et
organ som barnevernet har omsorgsansvaret for denne gruppen.

Til pkt. 8.3 Forslag til forskriftshjemmel
Lovfesting av krav til kvalitet og forsvarlighet
Dersom det ikke er aktuelt å overføre omsorgen til barnevernet, bør det inntas en
bestemmelse i utlendingsloven om at barnevernlovens krav til kvalitet og forsvarlighet gjelder
tilsvarende for enslige mindreårige over 15 år som er under Utlendingsdirektoratets omsorg.
Alternativt bør ordlyden i utlendingsloven- og forskriften endres slik at kravene til hva som er
forsvarlig omsorg, kompetanse, bemanning og tilsyn er likelydende med barnevernslovens
krav.
NIM har foreslått at normen for kvaliteten på omsorgen bør løftes opp på lovs nivå.8 Dette er
Jussbuss enig i. Rettssikkerhetshensyn taler tungt for at krav til kvalitet og innhold i
omsorgen er forankret og tilgjengelig i formell lov.
Hvis det ikke er aktuelt å fastsette de nærmere kravene til omsorgstilbudet i formell lov, må
det lovfestes krav om forsvarlighet. Mottakerne av omsorgstilbudet er barn som befinner seg
på en institusjon uten foreldre eller andre som har foreldreansvaret. Dette gjør barna særlig
sårbare. Det er derfor nødvendig å forankre slike garantier i lovs form. Dersom de nærmere
kravene til omsorgstilbudet ikke lovfestes, anbefaler Jussbuss at det inkluderes et nytt ledd i
utlendingslovens § 95 (2) som angir en rettslig standard for forsvarlighet. Vi foreslår at det
nye linjen har en ordlyd som er harmoniserende med den i barnevernloven § 5A-2 annet
ledd.
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Forslag
I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her skal § 95 (2)
lyde:

Utlendingsdirektoratet har omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak.
Asylmottaket ved driftsoperatøren kan utøve omsorgen på vegne av
Utlendingsdirektoratet. Utlendingsdirektoratet skal sørge for at barnet gis god omsorg
og trygghet, og bidra til at det får den oppfølgingen og behandlingen det har behov for.

*****
Eventuelle spørsmål kan rettes til Jussbuss på telefon 22 84 29 00.
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