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Press’ innspill til statsbudsjett 2015

Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere (EMA)
Bakgrunn
I 2013 var det 1070 barn som kom alene til Norge og søkte asyl. Av de 1070 var det 146 av
dem som hevdet de var under 15 år. Ansvaret for enslige asylsøkende barn under 15 år ble
overtatt av barnevernet i desember 2007. Man trodde da at omsorgen for de gjenværende
barna, de mellom 15 og 18 år, skulle overføres i løpet av 2009. Fremdeles blir barna som er
over 15 år plassert på egne EMA-mottak under UDIs ansvar. Press erkjenner at en
omsorgsreform ikke er gjort i en håndvending, og at omsorgsløsningen for barna under 15 år
har bydd på utfordringer, men mener fremdeles at enslige mindreårige asylsøkere over 15 år
trenger en bedre omsorgsløsningen enn dagens.
Press mener at skillet ved 15 år er kunstig. Barns behov for ekstra omsorg avhenger ikke av
alder, men det enkelte barn. Barnekonvensjonens artikkel 1 slår fast at alle under 18 år er
barn. Artikkel 2 i barnekonvensjonen sier at ingen barn skal diskrimineres eller
forskjellsbehandles. Når barn over 15 år ikke får lik omsorg som de under 15 år, er det
diskriminering og brudd på barnekonvensjonen. Det er ikke alle enslige mindreårige
asylsøkere som trenger ekstra oppfølging, men først etter individuell vurdering av hvert enkelt
barn vil man finne en løsning som er tilpasset barnets behov.
Viktigheten av utprøving av ulike modeller
Press mener at omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år ikke
utelukkende skal ta utgangspunkt i tilbudet som i dag gis til barna under 15 år, etter Lov om
barnevernstjenester § 5A-1 første ledd, tilbud om opphold på omsorgssenter for mindreårige. I
det eksisterende lovverket viser vi til § 3-4 første og andre ledd, samt § 4-4, fjerde ledd, som
inneholder hjemler for iverksetting av tiltak, samt overtakelse av omsorg, etter individuell
vurdering. Løsningene som kan vurderes etter dette, og som bør inngå i utprøving av ulike
modeller er:





omsorgssenter for mindreårige / institusjon
fosterhjem
bokollektiv med tett oppfølging og tilsyn
hybel med tett oppfølging

NTNU skrev en rapport der de redegjorde for direkte bosetting, og fordeler og ulemper det
ville medbringe. I forsøket ble de ulike modellene skissert over prøvd ut. Konklusjonen var at
man burde videreføre dagens bosettingsmodell med forbedring og innslag av direktebosetting.
Konklusjonen viste også store fordeler med direkte bosetting av enslige mindreårige

asylsøkere. Fordelene er blant annet at det fjerner barnets opphold i ordinære mottak og
dermed hindrer en ekstra flytting, sikrer tilbud fra kommunalt tjenesteapparat og legger til
rette for rask oppstart av integreringsprosesser. Press mener dette er fordeler man
opprettholder ved å overføre omsorgen for alle enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet.
Press foreslår en økning på barnevernets budsjett med 1,77 mill. per barn for å ivareta
omsorgen til alle barn som søker asyl i Norge.

Barn som forsvinner fra asylmottak
I 2013 var det 72 barn som forsvant fra norske asylmottak og fremdeles er på ukjent
oppholdssted. Fra barnevernets omsorgssenter var det 3 som forsvant i 2012. Press skrev i
2013 rapporten «Savnet» som tar for seg problematikken med barn som forsvinner fra
asylmottak. Gjennom rapporten fikk Press inntrykk at det er mye som har blitt bedre de siste
årene, men at det fremdeles er stor usikkerhet rundt ansvarsfordelingen mellom mottaket,
politiet og UDI.
Ingen vet hva som skjer med de barna som forsvinner. Mange av informantene Press snakket
med tror de har gått under jorda eller reiser ut av landet. Frykten er at de er ofre for
menneskehandel, noe informantene peker på som en stor risiko. I statsbudsjettet for 2014 står
det at «Det interdepartementale samarbeidet mot menneskehandel skal vidareførast i 2014 og
syte for at tiltaka i regjeringa sin handlingsplan Sammen for menneskehandel 2011-2014 blir
gjennomført». Siden et av tiltakene i handlingsplanen var å «Fortsette innsatsen for å
forebygge og oppklare barns forsvinninger fra barnevernets omsorgssenter eller asylmottak»
er vi glade for at den nye regjeringen vil fortsette dette viktige arbeidet.
I «Savnet» foreslår Press en rekke tiltak for å få ned antallet og forhindre forsvinninger fra
asylmottak. Et av tiltakene er å opprette en koordinerende politienhet som følger opp barn
som forsvinner. Politiet opplyser at de tar sakene alvorlig, men vårt inntrykk er at det er
begrenset hvor mange etterforskingsskritt som blir iverksatt. Da mange av dem som
forsvinner reiser til Oslo, mener Press det trengs noen som tar tak i saken når det lokale
politiet kommer til kort. Dette handler om å skaffe seg kunnskap om målgruppen slik at de har
best mulig utgangspunkt for å løse sakene når forsvinningen forekommer.
Press ber derfor at det settes av midler for å utrede fordeler og kostnad ved en nasjonal
koordineringsenhet for å følge opp saker som involverer barn som forsvinner fra asylmottak
og barnevernets omsorg.
Videre mener Press at det bør settes av midler til forskning og kompetanseheving av alle
etater i forhold til EMAs utsatte posisjon. De som har kontakt med barna må ha god skolering
i barnesamtale, EMAs situasjon, avdekking av overgrep og menneskehandel.
Forslag til tilskudd for prøveprosjekt for 16- årig stemmerett

I år ble det bestemt at Norge skal utføre et nytt prosjekt med 16-årig stemmerett i 10 nye og
10 av de kommunene som deltok i 2011. For at vi ikke skal få et prosjekt som ender opp med
bare å bli det samme prosjektet på nytt igjen, er det viktig at kommunene blir innvilget nok
midler til å kunne gjennomføre og reklamere for prosjektet i relevante arenaer i sin kommune.
Det er ekstremt viktig at dette prosjektet blir satt i fokus og prioritert siden det er snakk om en
potensiell gransking, utviding og revidering av det norske demokratiet. Det vil være
nødvendig å utarbeide materiale og skoleringstilbud om demokrati og valgdeltagelse til
ungdom på 16-17 år.
Press foreslår et tilskudd på 2 millioner, under valgutgifter i Rammeoverføringer til
kommunesektoren under Kommunaldepartementet.

Vertskommunetilskudd til barnehage for fire- og femåringer i asylmottak
Kommuner der det er asylmottak får vertskommunetilskudd fra staten. Tilskuddet består av et
grunntilskudd, tilskudd per mottaksplass av ulike typer og særtilskudd i forbindelse med
omsorgsovertakelse til barnevernet. Tidligere lå også et vertskommunetilskudd for barnehage
for fire- og femåringer i asylmottak i denne posten, men det er foreslått fjernet i regjeringens
forslag til statsbudsjett for 2015. Det vil i praksis medføre at fire- og femåringer i asylmottak
ikke lenger får gå i barnehage.
Barnehage er viktig både for utdanning og integrering. Å gå i barnehage utvikler barns sosiale
og kulturelle kompetanse og forbedrer deres språklige ferdigheter. For barn som skal videre i
norsk skole vil dette være avgjørende, både for hva de faglig får ut av skolegangen og for
hvordan de psykososialt vil takle skolehverdagen. Det er viktig å fremheve at også barn som
ikke skal videre inn i det norske skolevesenet vil ha godt av å ha gått i barnehage, da
utdanning er et gode uavhengig av om barnets fremtid er her eller der. Det viktigste er kanskje
likevel at det å få gå i barnehage er bra for barnet der og da, da det bidrar til stabilitet og
normalitet i en hverdag som ellers er preget av venting og usikkerhet.
I forslaget til statsbudsjett for 2015 har regjeringen foreslått å kutte post 60 kap. 490 med 42,2
millioner kroner som følge av kuttet i tilskudd til barnehage. Press ser helst at det gis tilskudd
til at også yngre barn enn fireåringer skal få gå i barnehage. Et minimumskrav må likevel
være at disse pengene kommer tilbake til posten, slik at tilbudet til fire- og femåringer
videreføres.
Press foreslår at det bevilges minst 286,3 millioner kroner til tilskudd til vertskommuner for
asylmottak på post 60 kap. 490.

Integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger
Flyktninger som har fått opphold i Norge skal bosettes i en kommune. Kommuner som
bosetter flyktninger får integreringstilskudd for hver flyktning de bosetter.
Integreringstilskuddet er ment både å gi kommunene midler til god integrering av
flyktningene, og å fungere som et økonomisk insentiv for å bosette flyktninger.

Ved utgangen av 2013 bodde det 5443 mennesker i norske mottak som ventet på bosetting i
en kommune. Målsetningen er at enslige mindreårige flyktninger og flyktningfamilier med
barn skal bosettes innen tre måneder fra vedtak. I 2013 var dette ikke tilfellet for 23 % av de
enslige mindreårige og hele 83 % av barn i familier. Asylmottak i Norge skal ha en såkalt
«nøktern standard». Å bo på asylmottak i lengre tid er ikke bra for barn, enten de bor der
alene eller sammen med familien sin. Ved utgangen av juli 2014 var det fortsatt 4911
flyktninger som ventet på å bli bosatt. Den lange ventetiden skyldes at mange kommuner er
motvillige til å bosette flyktninger.
I det vedtatte statsbudsjettet for 2014 ble bevilgningen til integreringstilskudd nedjustert med
110 millioner fra Stoltenberg-regjeringens foreslåtte statsbudsjett, der den var lagt på 6 005,5
millioner kroner. Bosetting har vært en stor utfordring i flere år. For å få prosessen til å gå
raskere og hindre at barn må bo lenge i asylmottak, må kommunene gis så sterke insentiver
som mulig for å bosette flere.
Press foreslår at det bevilges minst 6 milliarder kroner til integreringstilskudd til kommunene
på post 60 kap. 821.
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