
Til alle partiene på Stortinget  

Lengeværende barn blir boende i mottak på ubestemt tid  
 

Norsk Folkehjelp og NOAS anbefaler at partiene presiserer at stortingsvedtaket om at barn med 

begrenset opphold skal bosettes i en kommune, i stedet for å bli boende i mottak, gjelder for alle barn, 

inkludert barn som får oppholdstillatelse på grunn av sterk tilknytning.  

Stortingsvedtaket må også gjelde for lengeværende barn  
I 2014 ble det innført en regel om at enslige mindreårige med begrenset opphold i Norge ikke skal 

bosettes i fosterhjem eller i en kommune. Resultatet var at mange ungdommer ble boende lenge i 

mottak. Praksisen har blitt kraftig kritisert av flere aktører, blant annet barneombudet og UDI. UDI 

pekte blant annet på at barn får livene sine satt på vent, at regelen er vanskelig å begrunne og forstå 

for allmennheten, at mottak og omsorgssentre er «ikke steder for oppvekst», at lange opphold kan 

føre til uro på mottakene, at manglende oppfølging og lite voksenkontakt er uheldig for barnas 

utvikling og sårbarhet og at det hemmer integrering.  

På den bakgrunn vedtok stortingsflertallet i desember 2016 at reglene må endres, slik at barn som har 

fått en tillatelse med begrensninger, kan bosettes. 

Det var situasjonen for de enslige mindreårige som var bakgrunnen for forslaget, men Stortingets 

vedtak gjelder «barn med begrenset opphold». Man bør derfor anse at dette vedtaket også omfatter 

barnefamilier som har bodd lenge i Norge, hvor det er grunnlag for opphold på grunn av barnas 

tilknytning, samt andre barn som blir værende i mottak på grunn av begrensninger i tillatelsen. De 

samme argumentene som begrunnet at reglene for enslige mindreårige asylsøkere må endres, gjelder 

også for lengeværende barn som har fått begrenset opphold og andre barn. I mange tilfeller vil de 

gjelde med enda større styrke, siden det ofte er snakk om barn som allerede har bodd i mottak i mange 

år, og hvor det er på høy tid å starte en mer normalisert tilværelse med oppholdstillatelse i Norge.  

Konsekvenser av begrenset tillatelse  
Regjeringen og KrF og Venstre ble i 2014 enige om å senke terskelen for når barn skal få 

oppholdstillatelse på grunn av sterk tilknytning. Det ble først innført en engangsløsning som gjaldt for 

noen av barna som kommer fra land Norge har returavtale med, og senere en ny forskriftsbestemmelse 

med nye ordinære regler. Det er i utgangspunktet et krav om at barna har bodd i Norge i mer enn fire 

og et halvt år og gått minst ett år på skole for at tillatelse gis.   

I 40 prosent av sakene UNE omgjorde i løpet av det første året med ny forskriftsbestemmelse, ble det 

bare gitt en begrenset tillatelse. Også i en betydelig andel av sakene som er avgjort senere, er det gitt 

en slik begrenset tillatelse. Tillatelsen gjelder for ett år, og danner ikke grunnlag for permanent 

oppholdstillatelse og familieinnvandring.  Personer som får en begrenset tillatelse, blir boende i mottak 

uten rett til bosetting og rett til introduksjonsprogram. Begrensningene oppheves bare hvis en klarer 

å levere gyldig pass, eller har en svært god forklaring på at det ikke vil være mulig å skaffe pass. 

Grunntanken er at begrensningene skal bidra til at flere dokumenterer sin identitet.  

Barna som får oppholdstillatelse på grunn av sin tilknytning har allerede bodd minst 4,5 år i mottak, og 

gjerne mye lenger. Med en begrenset tillatelse fortsetter de å bli boende i mottak på ubestemt tid. 

Bakgrunnen for innføringen av nytt regelverk var å gi hensynet til barnets beste større vekt. Å leve i 

http://www.noas.no/hvem-gjelder-engangslosningen-for/
http://www.noas.no/ny-forskrift-for-lengevaerende-asylbarn/


asylmottak hele oppveksten, er helt klart ikke til barnets beste. Å hindre barn med opphold i Norge å 

ta del i integreringstiltak, og å forlenge botiden deres i mottak, har store konsekvenser for disse barnas 

liv i Norge. Vi antar at det ikke var en intensjon bak regelendringene om lengeværende barn at 40 % 

skulle forbli boende i asylmottak på ubestemt tid.  

En FAFO-rapport fra 2012 konkluderer med at majoriteten av de som fikk begrenset tillatelse ikke har 

vært i stand til å dokumentere sin identitet innen tidsfristen som ble gitt.1 I følge rapporten fungerer 

det dårlig å bruke bosetting og integrering som insentiv for å øke andelen som framlegger pass.  

Det er flere årsaker til at foreldre ikke klarer å fremskaffe dokumentasjon. FAFO-rapporten viser blant 

annet til praktiske hindringer som knytter seg til landspesifikke rutiner for fremskaffelse av pass, og til 

økonomiske hindringer som reisekostnader, passavgifter og andre nødvendige utgifter.  

Dette er gjenkjennbare problemstillinger fra Norsk Folkehjelps asylmottak og fra NOAS sitt arbeid med 

enkeltsaker. Personer med begrenset opphold som har levd uten lovlig opphold i mange år, har ikke 

hatt mulighet til å arbeide og har dermed ikke kunnet spart opp penger. Den begrensede 

oppholdstillatelsen gjør også at de ikke får tilgang til introduksjonsprogrammet, noe som vanskeliggjør 

jobbmuligheter. Utgiftene som knytter seg til å skaffe pass utgjør til sammen store summer, og det er 

snakk om utgifter som ikke blir refundert. For en familie eller aleneforsørger som lever på 

basisutbetalinger på asylmottak, er inntektene så lave at utgifter som dette kan bli umulig å dekke.   

Det er nå på tide at lengeværende barn med begrenset opphold blir bosatt i en kommune og får den 

forutsigbarheten og stabiliteten som regelendringene om lengeværende barn var ment å bidra til. 

Stortinget må derfor presisere at vedtaket om at barn med begrenset opphold skal bosettes i en 

kommune gjelder for alle barn, inkludert barn som får oppholdstillatelse på grunn av sterk tilknytning.  

 

Med vennlig hilsen, 

 

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp    Generalsekretær i NOAS 

Henriette Killi Westhrin     Ann-Magrit Austenå   

/sign/       /sign/  

  

                                                           
1 Sønsterudbråten, Silje. «Lovlig med forbehold», Fafo-rapport 2012:38.   


