Til: Stortingets kommunal- og forvaltningskomité
Press gir sine innspill på Justisdepartementets områder for asylsøkende barn, og vil særlig kommentere
på poster under kap. 490, Utlendingsdirektoratet.
Enslige asylbarn som forsvinner
I utgangen av september 2015 hadde 35 enslige asylsøkende barn forsvunnet fra norske asylmottak.
Fra 2012 til dags dato har 219 asylbarn forsvunnet uten at forebyggende tiltak har blitt iverksatt.
Når et barn blir borte fra et asylmottak, har de ansatte ved institusjonen meldeplikt. Deretter sendes
saken over til politiet som har det overordnede ansvaret for å etterforske hvor barna har havnet. I dag
vet vi lite om hvor barna befinner seg, men fagmiljøer som omgås disse gruppene, mener at det ikke er
uvanlig at barna havner i kriminelle miljøer eller blir utsatt for menneskehandel. Spesielt utsatt er
gruppen barn mellom 15 og 18 år. Det er UDI som har omsorgsansvar for disse barna. Det beste
forbyggende tiltaket mot forsvinninger vil være at omsorgsansvaret for alle enslige asylbarn overføres
til barnevernet, i henhold til Barnevernsloven kap. 5A. Som hastetiltak innenfor dagens ordning, må
bemanningen og den barnefaglige kompetansen på avdelinger og mottak for enslige asylbarn styrkes.
Press ber om:



At det budsjetteres med 2 mrd. kroner i kap. 490, post 21 (spesielle driftsutgifter)

Økt bemanning i mottak for enslige asylbarn. Pris per plass på om lag 800 000 kroner i året, anbefalt
av Bergeutvalget1. Totalt vil dette med en prognose på 3000 barn i 2016 bli om lag 2,59 mrd2.



En økning i kap. 440, post 70 (tilskudd)

Utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak og prosjekter, spesielt rettet mot barn og ungdom, er en
prioritet i statsbudsjettet for 2016. Da må det utvikles en handlingsplan spesielt for å hindre at barn
forsvinner fra asylmottak.

 En økning i kap. 440, post 1 (driftsutgifter)
To årsverk til koordinerende arbeid med barn som forsvinner fra asylmottak og forebyggende tiltak
mot menneskehandel.

Barnefaglig kompetanse
I møte med asylforvaltningen opplever mange barn at ansatte ikke har barnefaglig kompetanse.
Asylintervjuene gjennomføres ikke i tråd med siste generelle kommentar fra FNs barnekomité, og tar
ikke hensyn til nevnte komités anbefalinger til staten. Barn blir hørt bare når den gjeldende etaten
mener det vil tilføre ny informasjon i saken. Det er tilsvarende mangler også i resten av
asylforvaltningen. Barn blir møtt av et tungt system som ikke er lett å forstå.
Barn har rett på tilgjengelig informasjon, og trenger derfor til enhver tid mennesker rundt seg som vet
hvordan man best kan kommunisere med barnet. I asylsaker er det spesielt viktig at
barnekonvensjonens art.12 blir ivaretatt. Dagens praksis er ikke tilstrekkelig.
Press ber om:
 At det settes av 10 millioner kroner i kap. 490, post 23 (Kunnskapsutvikling)
Til barnefaglig kompetanse i alle ledd av asylforvaltningen.
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”I velferdsstatens venterom — Mottakstilbudet for asylsøkere”
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For mer utfyllende informasjon, ta kontakt på 99219585 / karoline@press.no.
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