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Høringssvar – Høring om endringer i saksbehandlingen mv. i Utlendingsnemnda.
Det vises til invitasjon til å gi høringssvar på høring om endringer i saksbehandlingen mv. i
Utlendingsnemnda. Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har følgende kommentarer.
Nemndsmøtebehandling ved utvisningsspørsmål der utlendingen har barn med fast bopel i Norge
Bufdir støtter departementets forslag om at det i saker hvor en person får tilbakekalt sitt norske
statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 på grunn av feilaktige opplysninger o.l., bør gis rett til
nemndmøtebehandling i forbindelse med behandlingen av utvisningsspørsmålet etter utlendingsloven,
dersom utlendingen har barn med fast bopel i Norge. Etter vår oppfatning vil en slik endring bidra til å
styrke barnets rettssikkerhet.
Høring av barn
Bufdir finner det positivt at de foreslåtte endringene generelt øker barns rettigheter til å bli hørt i
utlendingssaker.
Bufdir ser at spørsmålet om barn skal høres i saker om utvisning av barnets foreldre reiser noen særlige
dilemmaer, fordi det primære spørsmålet gjelder om det skal vedtas en reaksjon mot barnets forelder for
brudd på norsk lov. Vi mener likevel at slike saker er av så stor betydning for barnet, at barnet alltid bør
høres i slike saker. Vi er imidlertid tilfredse med at spørsmålet skal utredes, og at det legges frem forslag til
hvordan reguleringen bør være.
Bufdir ser positivt på at departementet gjennom forslag til nytt femte ledd i utlendingsforskriften § 16-12,
ønsker å fremheve at det som hovedregel skal legges til rette for saksforberedende samtale eller muntlig
høring i nemndsmøte, dersom det er tegn til vesentlige interessemotsetninger mellom barn og foreldre, og
at det i slike tilfeller normalt ikke er tilstrekkelig å vise til at barnet høres gjennom foreldrene eller annen
representant. Etter vårt syn bør imidlertid terskelen om at det må være «vesentlige» interessemotsetninger
legges noe lavere. Bufdir foreslår derfor at barn bør høres i saker der det er «store» interessemotsetninger
mellom barnet og foreldrene. Vi ser likevel at forslaget som det foreligger i dag, gir garanti for
likebehandling, og forslaget styrker derfor etter vårt syn barnas rettssikkerhet.
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Bufdir støtter de foreslåtte endringene om fritt rettsråd, og den foreslåtte endringen om rett til personlig
fremmøte for enslige mindreårige i saker hvor det bare er gitt en tidsbegrenset tillatelse for enslig
mindreårig fram til fylte 18 år. Vi ser endringene som positive og mener at de vil styrke barnas rettigheter i
møte med utlendingsnemnda.

Med hilsen
Charlotte Stokstad (e.f)
avdelingsdirektør

Ståle Schøning Seljenes
rådgiver
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