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Høring - endringer i utlendingsforskriften, varig ordning for 
lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for nær 
27 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.  
 
FO mener det er positivt av regjeringen å sikre at barns beste tillegges større vekt 
i søknader om oppholdstillatelser enn det som er situasjonen i dag. FO mener 
derimot at forslaget om forskriftsendring er for dårlig på noen områder. Den 
legger for stor vekt på foreldrene og deres medvirkning til identitetsavklaring og 
retur.  
 
FO vil minne om barnekonvensjonens § 3 som sier: 
 

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. 

 
Norge har forpliktet seg til å «først og fremst ta hensyn til barnets beste». FO kan 
ikke se at forholdene i bk § 3 blir ivaretatt godt nok i forslaget til ny forskrift. FO 
mener kriteriet om medvirkning til å avklare identitet er for strengt og strider mot 
menneskerettighetene. 
 
Nærmere om ny utlendingsforskrift § 8-5 
FO er enig om at det må utøves skjønn i forbindelse med å avklare barns 
tilknytning til riket, og har ingen innsigelser på punktene som er listet opp som 
kan være med å avklare tilknytningsspørsmålet. FO mener begrepet «barnefaglig 
kompetanse» må defineres. Det må tydeliggjøres hvilken type kunnskap som 
skal ligge til grunn for å sikre at aktuell saksbehandler er kvalifisert til å behandle 
saker som innebefatter barn. Kompetansen vil være grunnleggende for at godt 
skjønn blir utøvd. FO mener også at UDI må styrke kompetansen ved å sikre at 
det er ansatte med barnefaglig profesjonsbakgrunn i fagmiljøet. FOs profesjoner 
kan være viktige bidragsytere i så måte. 
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I merknadene til bokstav i, står det at forhold knyttet til økonomisk nød, 
boligmangel, mangel på infrastruktur mv. som hovedregel ikke i seg selv vil kunne 
gi grunnlag for opphold. FO mener dette er situasjoner som er svært vesentlige 
for barnets beste, og de bør tillegges stor vekt. 
 
FO mener kravet i tredje ledd om at foreldrene skal medvirke til å avklare sin og 
barnets identitet umuliggjør hensynet til barns beste. Et barn kan ikke lastes for 
at foreldrene ikke har gjort alt de kunne for å fremskaffe identitetsdokumentasjon. 
Når barnets beste skal legges til grunn, må det ikke være foreldrenes innsats som 
skal være avgjørende.  
 
FO mener kravet bør fjernes. Alternativt må det nyanseres slik at det kommer 
frem at foreldrene har ansvaret, men at kravet annulleres dersom det ikke er 
mulig å oppdrive dokumentasjon. Det samme gjelder dersom barnet reiser alene 
eller sammen med andre enn foreldrene. 
 
I fjerde ledd tydeliggjøres det at ved avveiing mot innvandringsregulerende 
hensyn skal et avslag være barnefaglig forsvarlig. FO mener det må være tydelig 
at det er situasjonen til det aktuelle barnet som søker, som skal vurderes og 
tillegges vekt, og dette må komme tydelig frem i forskriften. Generelle 
innvandringsregulerende hensyn skal ikke gå foran barnets beste, det er kravet 
om barnets beste som skal være det grunnleggende.  
 
Avslutningsvis vil FO poengtere viktigheten av at søknader om oppholdstillatelse 
som involverer barn må ha høy prioritet i UDI og UNE. Sakene må behandles 
grundig og raskt, slik at ventetiden blir kortest mulig.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Mimmi Kvisvik Andreas Pedersen Kikvik 
Forbundsleder Fagkonsulent   

 
 

 
 
 
 
         

 
 


