
2.oktober 2013

  

          

 

Til alle partiene på Stortinget 

 

Basert på et humanitært initiativ fra Ole Paus vedrørende barnets beste i utlendingssaker, har ni aktører 

med betydelig og tverrfaglig tyngde på tematikken i samarbeid blitt enige om følgende anmodning til 

det nye Stortinget: 

 

Behov for forskriftsbestemmelse om barnets beste i utlendingssaker 

Alle som har støttet opp om dette brevet har de senere årene på ulike måter opplevd de humanitære 

utfordringene det er for asylbarn å leve lenge i uvissheten om de får bli i Norge. Barn som enten har 

vært i Norge i mange år, eller som er født og oppvokst i Norge, risikerer å miste det eneste de kjenner 

som sitt hjemland når foreldrene deres får avslag på sin asylsøknad. For mange av barna er dette en 

svært stor påkjenning. Vi registrerer derfor med optimisme at firepartiavtalen lover en regelendring for 

asylbarna der hensynet til hva som er barnefaglig forsvarlig i større grad skal vektlegges av 

utlendingsmyndighetene.  

 

FNs barnekonvensjon fastslår at hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle 

saker som angår barn. Likevel inneholder ikke utlendingsforskriften og utlendingsloven i dag noen 

nærmere vurdering av hvordan utlendingsmyndighetene skal vektlegge barnets beste opp mot 

innvandringsregulerende hensyn i utlendingssaker.  

 

For å avhjelpe disse humanitære utfordringene, og komme firepartiavtalen i møte, håper vi at både det 

nye Stortinget og den nye regjeringen vil kunne samles om en ny forskriftsbestemmelse i 

utlendingsloven som tydeliggjør hensynet til barnets beste opp mot innvandringsregulerende hensyn i 

saker som omhandler barn. Da en slik innsats bør kunne få tverrpolitisk oppslutning, håper vi at alle 

partiene på Stortinget vil kunne støtte opp om følgende formulering: 

 

«Regjeringen bes vedta en egen forskriftsbestemmelse som regulerer hvilke momenter som skal 

vektlegges når man vurderer hva som er til barnets beste i enkeltsaker, hvilken vekt disse kriteriene 

skal ha i vurderingen og at barn skal lyttes til når man vurderer innholdet i barnets beste. 

Bestemmelsen skal også si noe om at der hvor barnets beste ikke tillegges avgjørende betydning må 

dette begrunnes særskilt.» 

 

En forskriftsbestemmelse kan for eksempel ha følgende ordlyd: 

 

«Vurderingen av hensynet til barns beste 

I saker som berører barn skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. 



Ved den konkrete vurderingen av hensynet til barns beste tas det utgangspunkt i det enkelte barns 

behov og synspunkter. Momenter som kan være sentrale i en slik vurdering er: 

 

 Barnets behov for stabilitet og kontinuitet 

 Barnets tilknytning (personlig, til riket, til miljø osv.) 

 Barnets integreringsnivå 

 Tidsmomentet 

 Språk 

 Risiko ved å skifte miljø 

 Helsesituasjonen, både fysisk og psykisk 

 Alder 

 Forholdet til venner og skolemiljø 

 Omsorgssituasjonen i Norge 

 Forholdet til foreldrene 

 Hvorvidt foreldrene er i Norge eller et annet sted 

 Foreldrenes mulighet for å gi omsorg ved retur 

 Sosioøkonomiske forhold ved retur (herunder mulighet til skolegang) 

 Hensyn til familiens enhet 

 Menneskerettslig situasjon ved retur 

 

I vedtak som berører barn, skal det fremkomme hvilke vurderinger som har vært foretatt av barnets 

situasjon og hvordan hensynet til barnets beste er vektlagt.  

I saker hvor barnets beste ikke tillegges avgjørende betydning skal dette begrunnes særskilt.» 
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