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Sammendrag og hovedanbefalinger
Februar 2008 utga PRESS rapporten «Ute av øye – ute av sinn», en rapport om
enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra norske asylmottak. Samme
år kom også rapporten «Mindreårige som forsvinner fra mottak – forebygging
og oppklaring», utarbeidet av en regjeringsutnevnt arbeidsgruppe. Begge disse
rapportene pekte på flere svakheter i statlige retningslinjer, og oppfølgingen
av forsvinningene. Formålet med denne rapporten er kartlegge hva som gjøres
når enslige barn som søker asyl forsvinner fra mottak, og om det har skjedd
endringer siden 2008. Rapporten er finansiert av Redd Barna.
Rapporten tar utgangspunkt i Utlendingsdirektoratets rundskriv 2010-153: Krav
til varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra statlige mottak,
som erstattet direktoratets rundskriv 2001-067. For å kartlegge oppfølgingen
av forsvinningene har vi kontaktet ansvarlige aktører ifølge overnevnte rundskriv, henholdsvis asylmottak, politiet og Utlendingsdirektorate, samt ansatte i
Barne-, ungdoms- og familieetaten og Politidirektoratet, og hos Riksadvokaten
Vi har også intervjuet to politimestre, og menneskehandelsteamet på Hvalstad
transittmottak. Rapporten gir ikke grunnlag for generalisering, men peker på
viktige problemstillinger.
I de første åtte månedene av 2012 forlot 64 enslige mindreårige asylmottaket
uten å oppgi ny adresse. Det er 18 flere enn i hele 2011, til tross for at antallet
enslige mindreårige som søkte asyl i Norge gikk ned. Våre informanter forteller
at de fleste som forsvinner enten har fått endelig avslag, eller er dublinere som
får sin sak behandlet etter Dublin II-forordningen.
Ingen vet hva som skjer med de som forsvinner. Mange av informantene tror de
går under jorda eller reiser ut av landet. Frykten er at de er ofre for menneskehandel, en risiko alle våre informanter peker på.
Oppfølging av arbeidsgruppens rapport:
Rapporten til den regjeringsnedsatte arbeidsgruppen fra 2008 er bare delvis
fulgt opp, og flere av forslagene til oppfølgingspunkter har ikke blitt gjennomført. I umiddelbar forlengelse av rapporten gjennomgikk Riksadvokaten, UDI
og Politidepartementet praksis og rutiner. Punkt 25 i regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011-2014) «Sammen mot menneskehandel» står
det at myndighetene skal fortsette å forebygge og oppklare forsvinninger av
barn fra mottak og omsorgssentre. I den forbindelse er det satt ned en ny interdepartemental arbeidsgruppe.
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Mottakene:
Mottakene følger myndighetenes retningslinjer, og gjør undersøkelser før de
melder forsvinninger for å lette politiets arbeid.
UDIs rundskriv fra 2010 sier at mottakene skal melde forsvinningen «straks»,
det vil si innen 24 timer. Alle mottakene melder forsvinningen innen fristen,
men noen sender ikke formell savnetmelding før tre dager etter forsvinningen.
PRESS mener mottakene burde sende formell melding innen fristen på 24 timer.
I tillegg burde man vurdere å redefinere hva «straks» innebærer. PRESS mener
24 timer er for lenge å vente før man melder en forsvinning.
Alle mottakene med unntak av ett opplever bedre samarbeid med politiet i dag
enn i 2008. Ett av mottakene forteller at mange av de som forsvinner er unge
som har vært på drift i Europa i mange år. Disse har funnet sin overlevelsesstrategi i tilknytning til kriminelle rusmiljøer. Mottaket er bekymret for at denne
gruppen mangler et tilbud. PRESS etterlyser tiltak for denne gruppen og stiller
spørsmålstegn ved om dette kan være utnyttelse av barn i kriminell virksomhet
og at barna dermed kan være utsatt for menneskehandel.
Politiet:
Politiet hevder forsvinninger tas alvorlig, og at de er klar over risikoen for forsvunne kan være utsatt for menneskehandel. Det er en forbedring siden 2008.
Det varierer hvor mye de ulike distriktene gjør når de mottar melding fra asylmottaket om at en enslig mindreårig har forsvunnet. Noen formidler at de gjør
mye for å finne ut om det er en naturlig årsak til forsvinningen, mens andre
distrikter gjør lite. Samtlige politidistrikter tar imot og registrerer meldinger, i
tillegg til å etterlyse de forsvunne. Noen forteller at dette stort sett er det eneste
de gjør fordi de mangler informasjon.
Flere i politiet sier de ikke har tilstrekkelig kompetanse om enslige mindreårige
asylsøkere. PRESS mener politikontorer som får savnetmeldinger fra mottak
burde skoleres i asylsøkende barn som kommer alene til Norge, og deres utsatte
posisjon.
Selv om politiet sier de tar sakene alvorlig er PRESS redd det ikke blir gjort nok.
Vårt inntrykk er at det er begrenset hvor mange aktive etterforskningsskritt som
blir iverksatt. PRESS etterlyser en koordinerende enhet for disse sakene. Mange
av de som forsvinner reiser til Oslo. PRESS mener det trengs noen som tar tak i
saken når det lokale politiet kommer til kort.
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Utlendingsdirektoratet (UDI):
UDI har omsorgsansvaret for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år. Regionkontor Oslo har det koordinerende ansvaret for å følge opp forsvunne enslige
mindreårige asylsøkere. Det gjør de ved å registrere forsvinningene i et register
som de sjekker mot listene til Barnevernvakta i Oslo to til fire ganger i året.
UDIs regionkontorer skal følge opp mottakene i sin region, og sørge for at mottakene melder til riktige instanser ved forsvinning.
Regionkontor Oslo bekymrer seg for at politiet ikke gjør nok i forsvinningssaker
med enslige mindreårige asylsøkere. Likevel vet de ingenting om hva politiet
faktisk gjør for å finne dem som ennå har ukjent adresse. PRESS etterlyser mer
formalisert samarbeid mellom politi og UDI.
UDIs ansvar er av byråkratisk karakter. PRESS mener de som har omsorgsansvar for mindreårige burde ha barnefaglig kompetanse, og ønsker at ansvaret
for enslige asylsøkende barn mellom 15 og 18 år overføres til barnevernet.
Andre kommentarer:
PRESS er bekymret for at mange av de som forsvinner er dublinere og er redd
dette kan utnyttes av menneskehandlere. PRESS mener derfor at barn ikke skal
inkluderes i Dublin-regelverket.
Ingen har hovedansvaret for å følge opp saker med enslige mindreårige som
forsvinner fra asylmottak i Norge. UDI sier politiet må bli flinkere til å etterforske forsvinningene, mens politiet påpeker at UDI har omsorgsansvaret for
barna. PRESS ønsker bedre rolleforståelse mellom etatene for å unngå ansvarspulverisering og at én person blir oppnevnt til å ha hovedansvaret for å følge
opp den enkelte sak.
Flere av punktene i 2008-rapporten til den regjeringsutnevnte arbeidsgruppen
har ikke blitt fulgt opp, og nå er det satt ned en ny arbeidsgruppe til å følge
opp tiltak 25 i handlingsplanen mot menneskehandel. PRESS ønsker mindre
referering til handlingsplanen og mer handling.
Rutiner for forsvinninger fra barnevernets omsorgssentre er strengere og viser
at enslige asylsøkere under 15 år har et sterkere vern enn de mellom 15 og 18 år.
PRESS mener det taler for en omsorgsoverføring fra UDI til barnevernet.
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1
1.1

Innledning
Bakgrunn for rapporten

PRESS – Redd Barna Ungdom er en partipolitisk uavhengig organisasjon som
arbeider med strukturelle årsaker til brudd på barns rettigheter, nasjonalt og
internasjonalt. Utgangspunktet for vårt arbeid er FNs konvensjon om barnets
rettigheter. Norske myndigheters brudd på asylsøkende barns rettigheter har
vært en del av arbeidet siden oppstarten i 1995. I 2005 tok PRESS og Redd Barna
opp sin bekymring for asylsøkende barn som forsvinner fra mottak i et brev til
Justisministeren. En kopi av brevet ble også sendt til Riksadvokaten som foreslo
at Justisdepartementet skulle sette ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe for
å se på forebygging og oppklaring av slike saker, og hvilke tiltak som burde
iverksettes på området. Forslaget ble inkludert i Regjeringens handlingsplan
mot menneskehandel (2006-2009), og i april 2008 kom rapporten «Mindreårige
som forsvinner fra mottak – forebygging og oppklaring». Februar samme år
utga PRESS rapporten «Ute av øye – ute av sinn», om forsvinninger av enslige
mindreårige asylsøkere fra norske mottak.
Fire år har gått siden utgivelsen av «Ute av øye – ute av sinn» og rapporten
til regjeringens arbeidsgruppe. Fortsatt forsvinner mange barn. FNs komité for
barnets rettigheter uttrykte i sin avslutningsmerknad til Norges fjerde periodiske rapport1 bekymring for at stadig flere barn forsvinner fra asylmottak. PRESS
mener forsvinninger av enslige barn fra norske asylmottak må ses på som et
problem i seg selv, med alle de rettighetsbrudd en forsvinning kan medføre når
en ikke vet hva som skjer med barnet.
PRESS ønsker å undersøke hvor vidt det har skjedd endringer i behandlingen
av enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner. Vi innleder rapporten med
definisjoner for og statistikk over forsvunne, enslige mindreårige asylsøkere, for
deretter å se på gjeldende retningslinjer, de ulike instansenes praksis og organisasjonens kommentarer til dette. Avslutningsvis gir PRESS sine anbefalinger til
det videre arbeidet.
1 Behandling av Norges fjerde rapport til FN om oppfølging av barnekonvensjonen – Avslutten-

de merknader fra FNs komité for barnets rettigheter, januar 2010
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1.2

Avgrensing

UDIs rundskriv RS 2001-067, som regulerte de ulike instansenes ansvar etter
en forsvinning, var utgangspunktet for forrige PRESS-rapport om enslige barn
som forsvinner fra mottak. RS 2001-067 er nå erstattet av RS 2010-153: Krav til
varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra statlige mottak.
I undersøkelsen av behandlingen av forsvinningene har vi derfor tatt utgangspunkt i RS 2010-153, heretter rundskrivet.
Mange har ansvar i de nevnte forsvinningssakene. På grunn av ønskede rammer for denne rapporten, har PRESS imidlertid ikke hatt mulighet til å ta tak i
alle aspekter rundt enslige barn som forsvinner fra norske asylmottak. Forrige
rapport fokuserte på etatene som hadde ansvar i overnevnte rundskriv. Hovedvekten i denne rapporten vil også være på disse etatene, men PRESS har også
tatt kontakt med andre som kan belyse problemstillingen.
Rapporten fra 2008 tok kun for seg forsvinninger fra mottak, og for å sidestille
nåværende situasjon med den for fire år siden, er fokuset det samme i denne
rapporten. Omfanget av forsvinninger er større fra mottak enn fra barnevernets
omsorgssentre (se punkt 3.6 i «Forsvinninger fra omsorgssentre»). Vi har derfor
vurdert det som meste relevant å se på forsvinninger fra mottak.

1.3

Om undersøkelsen

For å finne ut hvordan forsvinningene følges opp i praksis, er alle som står
oppnevnt med ansvar i rundskrivet kontaktet. Det er henholdsvis mottak, politi
og UDI.
Undersøkelsen er basert på semistrukturerte intervjuer med ansvarshavende i
de ulike instansene. Intervjuene har for det meste blitt ført over telefon, mens
enkelte har blitt gjort gjennom epost. Ett intervju ble foretatt gjennom møte med
vedkommende. Bakgrunnen for intervjuene har blitt gjort kjent for objektene i
forkant av samtalene.
Fem av de seks ordinære mottakene som har egne avdelinger for enslige mindreårige og begge transittmottakene har blitt intervjuet til denne rapporten. PRESS
fikk først opplyst av UDI at det kun fantes fem ordinære mottak for enslige
mindreårige asylsøkere og kontaktet derfor bare disse. Videre snakket vi med
politistasjoner og -distrikter som mottar savnetmeldinger fra disse mottakene,
samt Politidirektoratet og to politimestre for å undersøke hva som gjøres på
overordnet nivå. Politimestrene har ikke svart på henvendelsen. Av UDIs kon5

torer kontaktet vi Regionkontor Oslo, Midt-Norge, Sør og Nord. Region MidtNorge har ikke svart. I tillegg ble også Riksadvokaten, Barne-, ungdoms– og
familieetaten (Bufetat) og menneskehandelteamet på Hvalstad kontaktet.
PRESS har ikke sett på vergeordningen, da vergen har relativt lite ansvar etter
en forsvinning. Likevel vil vi poengtere hvor viktig det er med en god vergeordning. Ifølge Norsk Folkehjelp fungerer ikke vergeordningen godt nok på
landsbasis i dag. Regjeringen har foreslått å innføre en ny representantordning
for enslige mindreårige asylsøkere med virkning fra 1. juli 2013. Ordningen vil
ifølge regjeringen styrke den rettslige stillingen til enslige asylsøkende barn i
Norge, noe PRESS håper stemmer da vi mener en god vergeordning kan være
med på å forebygge forsvinninger.
Dette er ikke en fullstendig kartlegging av området, og våre funn gir ikke grunnlag for generalisering. Likevel kan rapporten peke på interessante problemstillinger og rette søkelys mot en problematikk PRESS mener det er svært viktig at
blir tatt på alvor.

2
2.1

Asylsøkende barn som kommer alene til Norge
Hva er en enslig mindreårig asylsøker?

UDI definerer en enslig mindreårig asylsøker som
[...]en person under 18 år som kommer alene til Norge og ber om
beskyttelse mot forfølgelse, og som oppgir å være under 18 år og
være uten foreldre eller andre med foreldreansvar2
Dette inkluderer også de som kommer til landet i følge med andre voksne enn
sine egne foreldre, for eksempel sammen med eldre søsken, tante, onkel eller
lignende, dersom disse ikke har foreldreansvaret for vedkommende.3 Rundskrivet omfatter kun enslige barn mellom 15 og 18 år.
2 http://www.udi.no/Oversiktsider/Statistikk-og-analyse/Statistikk-/Asyl/

Enslige-mindrearige-asylsokere/ [sist åpnet: 25.10.12].

3 http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2011-2012/

prop-51-l-20112012/1.html?id=667124 [sist åpnet: 25.10.12].
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2.2

Omsorgsansvaret for barna

UDI har omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år, mens
Bufetat har omsorgen for de under 15 år. UDI tilbyr plass på mottak med egne
alderstilpassede avdelinger, hvor barna skal bli tatt vare på, og få en trygg og
meningsfull hverdag.4 Bufetat skal gi tilbud om opphold på omsorgssenter,
mens asylsøknaden behandles.5 Det betyr etablering og drifting av omsorgssentre, oppfølging av barn under 15 år som bor i andre bo- og omsorgstiltak, og
bosetting av barn som får opphold.
UDI, Regionkontor Oslo har etter rundskrivet det koordinerende ansvaret for
å følge opp forsvinningssaker som gjelder enslige barn under 15 år som søker
asyl. Bufetat sitter med ansvaret for å følge opp de som forsvinner fra omsorgssentrene.

2.3

Mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Ifølge UDI er det to transittmottak og seks ordinære mottak for enslige asylsøkende barn mellom 15 og 18 år. Transittmottak er mottakene asylsøkerne bor i
frem til asylintervju og helseundersøkelse er gjennomført, mens ordinære mottak er der de bor mens asylsøknaden blir behandlet.6 De seks ordinære mottakene er Heimly, Sjøvegan, Sunndal, Dale, Lyng og Leira, mens Hvalstad og
Mysebu er transittmottakene. I skrivende stund er det usikkerhet rundt hvorvidt Hvalstad får fortsette sin drift, da driftsoperatørens avtale med UDI ble
sagt opp med en oppsigelsestid på tre måneder 1. mai 2012.7 Driften ble imidlertid forlenget til 31. desember 2012 fordi Hero, som driver Hvalstad, har påklaget UDIs innstilling vedrørende tildeling av ny kontrakt. Bufetat opplyser
på sine hjemmesider at de driver fem omsorgssentre for barn under 15 år.8
4 http://www.udi.no/Sentrale-tema/beskyttelse/Asylsokere-og-flyktninger/

Enslige-mindrearige-asylsokere/ [sist åpnet: 25.10.12].
[sist åpnet: 25.10.12].
6 http://www.udi.no/Sentrale-tema/Asylmottak/ [sist åpnet: 05.11.12].
7 http://www.budstikka.no/nyheter/udi-sier-opp-avtalen-med-hvalstad-transittmottak-1.
7204629 [sist åpnet: 19.10.12].
8 http://www.bufetat.no/barnevern/ema/omsorgssentre/ [sist åpnet: 29.10.12].
5 http://www.bufetat.no/barnevern/ema/
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2.4

Hvor mange kommer?

Fordi den forrige rapporten hadde oversikt over antall enslige mindreårige asylsøkere som kom til Norge fra 2000 til 2007, har denne rapporten kun med tall
fra 2008 frem til august/september 2012. Annen statistikk har blitt tatt med i
tilfeller hvor det har vært nødvendig, og alle ankomsttall er hentet fra hjemmesidene til UDI.
Å/M
2008
2009
2010
2011
2012
Tot.

Jan.
61
176
87
100
68
492

Feb.
78
170
74
57
67
446

Mars
72
173
72
57
67
441

Apr.
58
196
49
45
90
438

Mai
75
269
64
82
64
554

Juni
82
250
46
80
89
547

Juli
144
246
68
76
78
612

Aug.
171
252
107
76
95
701

Sep.
187
212
77
72
548

Okt.
129
240
85
81
535

Nov.
137
189
74
63
463

Des.
180
127
89
69
465

Tot.
1374
2500
892
858
618
6242

Tabell 1: Antall asylsøknader fra enslige mindreårige i perioden 2008-20129

Siden 2009 har det vært en betraktelig nedgang i antall ankomster. Flesteparten
av de som kom i 2012 var fra Afghanistan og Somalia. Av de som opplyste at
de var enslige mindreårige i 2011 kom 430 fra Afghanistan.10 Det utgjør nesten
halvparten av alle enslige mindreårige som kom dette året. Andre land mange
asylsøkende barn uten følge av omsorgspersoner kom fra i 2011 var Somalia,
Algerie, Marokko, Irak, Etiopia og Libya. Til sammen kom det enslige mindreårige asylsøkere fra 39 ulike land.

3
3.1

Forsvinninger
Hvem regnes som forsvunnet?

Rundskrivet gjelder «enslige mindreårige beboere som forsvinner fra statlige
mottak uten å gi beskjed, eller ikke kommer tilbake til avtalt tid og oppholdsstedet er ukjent»11 . Siden rundskrivet er utgangspunktet for rapporten legges
denne definisjonen til grunn.
er hentet fra de fem øverste tabellene på http://www.udi.no/Oversiktsider/
Statistikk-og-analyse/Statistikk-/Asyl/Enslige-mindrearige-asylsokere/. Tall for
2012 gjelder t.o.m. 31. august.
10 http://www.udi.no/arsrapport2011/Asyl-og-mottak/Nedgang-i-talet-pa-einslege-mindrearige/
[sist åpnet 21.09.2012].
11 RS 2010-153 s. 1.
9 Tallmaterialet
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UDI bruker ordet forsvinning, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Bufdir) bruker rømning. Rapporten vil bruke forsvinning da det for det meste
er forsvinninger under UDIs ansvar som undersøkes.

3.2

Hvor mange forsvinner?

Rapporten fra 2008 problematiserer at det er vanskelig å finne det fullstendige
omfanget av barn som forsvinner. Rapporten har tatt utgangspunkt i data vi
har fått fra UDI. Hvorvidt disse tallene er korrekte har ikke PRESS mulighet til
å kontrollere, men vi har inntrykk av at forsvinningene registreres bedre i dag
enn for fire år siden.
Hvor mange som forsvinner avhenger av hvordan man definerer en forsvinning
fra asylmottak. Tallene man får avhenger blant annet av om alle forsvinninger
inkluderes eller om det bare regnes én forsvinning per person. Rapportens tall
er som nevnt hentet fra UDI, og viser dermed kun én forsvinning per person
der oppholdssted fortsatt er ukjent. Tallmaterialet inkluderer kun enslige asylsøkere som var under 18 år ved forsvinningstidspunktet, men i tabellene har vi
også delt inn etter hvor vidt de forsvunne fortsatt er å anse som mindreårige
eller ikke.
Tabellen nedenfor viser at det var en nedgang i antall forsvinninger fra 2010 til
2011, mens det nå ser det ut til å bli en økning i 2012. I og med at det i samme
perioden har vært en nedgang i antall enslige mindreårige som har kommet til
Norge, er dette urovekkende. Til sammen har 237 barn forsvunnet i perioden
2008 til 2012.
Forsvunnes alder i dag
Nå over 18
Fortsatt mindreårig
Totalsum

2008
19
1
20

2009
38
1
39

2010
62
6
68

2011
29
17
46

2012
4
60
64

Tabell 2: Antall enslige mindreårige som har forsvunnet fra asylmottak12

Tabellen under er hentet fra forrige rapport «Ute av øye – ute av sinn» og viser
hvor mange som ikke hadde vendt tilbake eller oppgitt ny adresse i perioden
2000 til 2007. I 2002 og 2003 forsvant hele 113 og 112 barn mellom 15 og 18 år.
Dette er det høyeste antallet siden 2000 ifølge våre data. Senere på 2000-tallet
12 Tallene

er hentet fra UDI, og viser hvor mange av de forsvunne som er mindreårige per 31.
august 2012.
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ser vi at det var en nedgang, og at tallene var lavere enn det de har vært de siste
årene.
Årstall
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 pr. 31. oktober
I alt

Under 15 år
7
15
7
6
5
9
4
2
55

15 - 18 år
58
67
113
112
77
43
35
43
548

Tabell 3: Enslige asylsøkende barn som ikke har vendt tilbake eller oppgitt ny adresse13

Noen av de PRESS har vært i kontakt med poengterte at en del av barna kom
til rette etter en stund, og at det er svært få man ikke har noen anelse om hvor
er. Tabellen under er hentet fra Stortingsmeldingen «Barn på flukt»14 og viser
hvor mange som har forlatt mottaket uten å oppgi ny adresse og hvor mange
som fortsatt har ukjent oppholdssted.
Status/årstall
Forlatt mottak uten å oppgi ny adrese
Personen er bosatt
Personen har reist med IOM/politi
Returnert til mottak/kjent adresse
Fortsatt ukjent oppholdssted

2005
41
10
5
26

2006
33
11
2
3
17

2007
25
3
4
1
17

2008
43
10
10
3
20

2009
85
9
24
10
42

2010
123
5
36
10
72

2011
100
10
29
13
49

Tabell 4: Antatte enslige mindreårige som har forlatt mottaket uten å oppgi ny adresse.

Vær oppmerksom på at denne tabellen viser antall registreringer foretatt av
mottak over personer som har forlatt mottaket uten å oppgi ny adresse. Beboere
kan ha forlatt mottaket flere ganger, og antallet registreringer kan derfor være
høyere enn antallet personer som er forsvunnet. Som tabell 3 viser forsvant 100
enslige mindreårige asylsøkere i 2011, og hele 49 av disse har fortsatt ukjent
adresse. Det er litt flere enn i tallene PRESS fikk fra UDI. Bakgrunnen for denne
differansen kan være at tallmaterialet kun har med én forsvinning per person,
eller fordi tallene forandrer seg dersom noen kommer til rette.
13 Tabellen

ble laget av UDI i 2008.

14 http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/

meld-st-27-2011-2012/13.html?id=691660.
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Per 31. august 2012 er det 64 som har forlatt sitt mottak i 2012 som fortsatt har
ukjent oppholdssted. Det er grunn til å tro at flere enn 64 har forlatt mottaket
uten å oppgi ny adresse. Det mest bekymringsverdige er likevel de som fortsatt
har ukjent oppholdssted.

3.3

Hvem forsvinner?

Ifølge Regionkontor Oslo flest gutter som forsvinner fra mottakene, og mange
av disse er igjen dublinere15 . Mottakene forteller at i tillegg til dublinere er det
de som har fått endelig avslag som oftest forsvinner.
Tabellen nedenfor viser hvor mange av de forsvunne, asylsøkende barna uten
følge som var under dublinprosedyre:
Søknadstype/årstall
Andre
Dublinprosedyre
Totalsum

2008
18
2
20

2009
15
22
37

2010
17
48
65

2011
19
26
45

2012
17
68
85

Tabell 5: Antall forsvunne som er undelagt dublinprosedyre16

Tallene bekrefter at mange av de som forsvinner er dublinere. UDI opplyser
at tallene ikke er ett hundre prosent korrekte. Likevel gir de en pekepinn på
hovedtendensen. Totaltallene i denne tabellen er annerledes enn tall vist til tidligere i rapporten. Grunnen til dette er at disse tallene er hentet ut på et senere
tidspunkt.

3.4

Når forsvinner de?

Mange av de som forsvinner fra mottaket gjør dette like etter ankomst, forteller
vår informant ved Regionkontor Oslo. Tabellen nedenfor gir en sterk indikasjon på dette: 82 av de som forsvant fra 2008 til 2012 forsvant før de hadde vært
15 En

person som får søknaden behandlet etter Dublin II-forordningen. Betyr i korte trekk at det landet hvor utlendingen først søkte asyl, eller fikk utstedt en oppholdstillatelse eller Schengen-visum i, er det landet som skal realitetsbehandle asylsøknaden (https://www.politi.no/politiets_utlendingsenhet/lover_og_regler/dublin_
II_forordningen/. Se også hele konvensjonen: http://www.udi.no/upload/regelverk/
konvensjoner/dublin-norsk.pdf).
16 Tallene er hentet fra UDI, og data for 2012 gjelder t.o.m. 31. oktober.
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i Norge en måned. 36 av disse forsvant fra transittmottak. Av de enslige mindreårige asylsøkerne som forsvinner fra ordinære mottak, forsvinner de fleste kort
tid etter de har fått avslag på asylsøknaden, forteller Regionkontor Oslo.

Figur 1: Forsvinninger fordelt på mottakstype, alder og tidspunkt.17

17 Tabellen

er laget av UDI og gjelder for perioden 1. januar 2008 - 31. august 2012. «ERFORTSATTEMA» leses «Er fortsatt enslig mindreårig asylsøker».
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3.5

Hvor forsvinner de fra?

Ifølge Regionkontor Oslo forsvinner de fleste fra transittmottak. Tabellen under
viser at 33 av de som forsvant i 2012 forsvant fra transitt. 26 av disse var fra
egne transittplasser for enslige mindreårige asylsøkere. Utenom dette forsvinner den største gruppen fra egne mottak for enslige barn som søker asyl i Norge.

Figur 2: Antall forsvinninger per år, fordelt på mottaks- og plasstype.18

3.6

Forsvinninger fra barnevernets omsorgssentre

Etter kontakt med Bufetat region øst, har vi disse tallene over rømninger fra de
fire omsorgssentrene som ligger i området:
Antall
rømninger
2
4
3

År
2010
2011
2012

18 Tabellen

er laget av UDI og gjelder for perioden 1. januar 2008 - 31. august 2012.
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Tallene viser at klart flere forsvinner fra mottak enn fra barnevernets omsorgssentre. Til forsvar for mottakene må det påpekes at per 31. desember 2011 bodde
92 personer med registrert alder under 18 år ved Bufetats omsorgssentre, mens
det bodde 239 på asylmottak eller avdelinger for enslige mindreårige.19 Da det
bor flere på mottakene er det naturlig at flere forsvinner derfra, men da de relative tallene for forsvinninger fra mottak også er mye høyere mener PRESS det
er svært urovekkende.

3.7

Mulige årsaker til forsvinninger

Både mottak, UDI og politiet tror at en stor andel av de som forsvinner reiser
ut av landet for å prøve lykken et annet sted. Det gjelder spesielt dublinere og
barn med endelig avslag på asylsøknaden. Nevnte grupper mistenkes også for
å gå under jorda i Norge. Noen mistenker at mange har dratt til Oslo for å drive
med kriminalitet, eller er i kontakt med kriminelle miljøer.
PRESS frykter at noen av barna som forsvinner blir utsatt for menneskehandel.
Menneskehandel er utnytting av en person til
«At noen forsvinninger tvungen prostitusjon og andre seksuelle fortvangsarbeid eller tvangstjenester, krigsdreier seg om menneske- mål,
tjeneste i fremmede land eller organfjerning.
handel, er jeg ikke i tvil Straffeloven § 224 forbyr menneskehandel og
om.»
det kan straffes med fengsel i inntil fem år.
Ansatt ved
Når det gjelder barn under 18 år er det ikke
Regionkontor Oslo
nødvendig at noen av tvangsmidlene (vold,
trusler, misbruk av sårbar situasjon, utilbørlig
atferd) er benyttet for at utnyttelsen skal klassifiseres som menneskehandel.
De fleste av våre informanter peker på faren for menneskehandel. Vår kontakt
i Regionkontor Oslo forteller at det ikke er tvil om at noen av disse tilfellene
dreier seg om menneskehandel, spesielt i forbindelse med de som er utsatt for
organisert kriminalitet, som rus og vinningskriminalitet. Koordineringsenheten
for ofre for menneskehandel forteller at de ikke har noen tall på hvor mange av
de som forsvinner som er utsatt for menneskehandel.
er hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/
2011-2012/meld-st-27-2011-2012/13.html?id=691660 [sist åpnet: 11.11.12].

19 Tallene
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3.8

Dublin-samarbeidet

Siden så mange av de som forsvinner får søknaden behandlet etter Dublinforordningen, vil rapporten kommentere denne ordningen nærmere.
Dublin-samarbeidet er et samarbeid mellom EU-landene, Island og Norge20 , og
innebærer at asylsøkere får sine søknader behandlet i det første samarbeidslandet asylsøkeren kom til. Tidligere inkluderte ikke Norge barn i denne forordningen. I 2008 la imidlertid regjeringen frem 13 punkter for innstramming
av asylpolitikken. Disse trådte i kraft i 2009 og barn og barnefamilier har etter
det vært innlemmet i Dublin II.21 Enslige mindreårige asylsøkere som ikke har
søkt om beskyttelse i et annet land tidligere skal ikke underlegges Dublin IIforordningen, og hvorvidt de skal returneres beror på en individuell vurdering
av asylsøknaden.22
Ifølge tall hentet fra stortingsmeldingen «Barn på flukt»23 fikk 14,1 %, eller 288
av de enslige mindreårige asylsøkerne avslag etter Dublin II-forordningen i
2011. Stortingsmeldingen sier at «formålet med Dublin-regelverket er først og
fremst å sikre at asylsøkere ikke blir henvist fram og tilbake mellom medlemsstatene uten å få sin asylsøknad behandlet»24 . Samtalene PRESS har hatt med
informantene gir grunn til å tro at Dublin-forordningen heller fører til at flere
går under jorda fordi mange ikke ønsker å bli sendt tilbake til det landet de først
søkte asyl i.

4

Hva fant PRESS forrige gang?

PRESS fant at mottakene gjorde det de skulle i henhold til rundskrivet, men
syntes likevel de kunne ha vært mer aktive overfor politiet. Fristen på 24 timer
for å melde ble ansett som for lang og PRESS anbefalte at denne burde kuttes
betraktelig.
20 http://www.udi.no/Sentrale-tema/beskyttelse/Asylsokere-og-flyktninger/

Dublin-samarbeidet/ [sist åpnet: 12.11.12].

21 http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2008/

innstramming-av-asylpolitikken.html?id=525565 [sist åpnet: 11.11.12].

22 http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/

meld-st-27-2011-2012/6/5.html?id=691614, kap. 6.5.2

23 http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/

meld-st-27-2011-2012/13.html?id=691660 [sist åpnet: 11.11.12].

24 http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/

meld-st-27-2011-2012/13.html?id=691660, kapittel 6.5
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Det var stor variasjon i de enkelte politidistrikts behandling av slike saker, og
PRESS etterlyste klarere retningslinjer. Politidistriktene hadde etter vårt inntrykk manglende kunnskap om den utsatte posisjonen til asylsøkende barn uten
følge, og få nevnte risikofaktorer ved forsvinninger. PRESS mente det burde
være mulig for politiet å oppnå spisskompetanse på dette området, da bare fem
distrikt var tilknyttet mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Noen mottak
opplyste at de har meldt fra om forsvinningssaker til politiet uten at de har hørt
fra dem i etterkant. PRESS mente dette var urovekkende og tolket det som at
politiet ikke foretok seg noe for å finne barnet.
Politiets Utlendingstjeneste (PU) hadde etter det forrige rundskrivet det koordinerende ansvaret for enslige mindreårige som ble meldt savnet. PRESS lyktes
ikke i å få tak i noen som visste noe om dette ansvaret og mye tydet på at ansvaret ikke var ivaretatt. Dette ble også bekreftet av en ansatt i Politidirektoratet
som mente ansvaret ikke ble ivaretatt i praksis.
PRESS reagerte på holdningene som kom frem i intervjuene og påpekte at disse
ikke var i samsvar med ambisjonene Norge setter seg når det gjelder å innfri
barns rettigheter. Dette gjaldt spesielt politiet. Man møtte holdninger hvor man
antok at de som forsvant brukte Norge som transittland. En slik holdning er i
strid med barnekonvensjonens artikkel 2 om ikke-diskriminering. PRESS så at
enslige asylsøkende barn over 15 år hadde et mangelfullt omsorgstilbud, og at
ansvaret for dem burde overføres til barnevernet.

5

Arbeidsgruppens rapport i 2008

Den allerede nevnte 2008-rapporten «Mindreårige som forsvinner fra mottak –
forebygging og oppklaring», ble skrevet av en regjeringsnedsatt arbeidsgruppe
med representanter fra flere departementer og deres underorganer. Arbeidet
ble ledet av Ragnhild Bendiksby fra Justisdepartementet. Under følger et kort
sammendrag av hva arbeidsgruppen fant og hvordan rapporten er fulgt opp.

5.1

Arbeidsgruppens anbefalinger

Arbeidsgruppen fant flere kritikkverdige forhold og kom med en rekke forslag
til oppfølgingspunkter. Blant disse var:
• oppnevning av en person som skulle ha hovedansvaret for å følge opp
forsvinningssaken
16

• bedre etterlevelse av eksisterende regler og direktiver
• sørge for god kompetanse om enslige mindreårige asylsøkere i politiet
• forbedring av rolleforståelsen både innad og på tvers av etatene
• styrket og mer formalisert samarbeid mellom berørte etater på lokalt nivå
• bedre journalføring i alle ledd
• anmodning om at Riksadvokaten innskjerper direktivene om savnetmeldinger og etterforskning, og klargjøre hvilke krav som gjelder når mindreårige forsvinner fra mottak
I tillegg var det noen punkter i forbindelse med forebygging som ikke er relevante for denne rapporten.

5.2

Oppfølging av rapporten

Etter å ha vært i kontakt med flere medlemmer i regjeringens arbeidsgruppe
og blitt henvist fra departement til departement, ble PRESS opplyst om at en
god del ble gjort i umiddelbar forlengelse av rapporten, av en ansatt i Justis- og
beredskapsdepartementet. Politidirektoratet, UDI og Riksadvokaten gjennomgikk praksis og rutiner, og sistnevnte innskjerpet også bruken av rundskriv om
forsvinninger. Utenom disse opplysningene fikk PRESS kun vage beskrivelser
av hva etatene hadde gjort, og kontaktet derfor etatene slik at de selv kunne gi
tilbakemelding på hvilke konkrete tiltak som hadde blitt iverksatt. Den ansatte
i Justis- og beredskapsdepartementet henviste til tiltak 25 i regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011-2014) - «Sammen mot menneskehandel»,
som sier myndighetene skal «fortsette innsatsen for å forebygge og oppklare
at barn forsvinner fra barnevernets omsorgssenter eller asylmottak». Vi tok derfor kontakt med Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet (BLD), som
sitter med ansvaret for oppfølgingen av tiltak 25. BLD anbefalte PRESS å lese
statusrapporteringen for handlingsplanen25 , som ble lagt ut i april i år (status
på tiltaket er ”under gjennomføring”). Konkrete tiltak som nevnes i dette dokumentet er at samtlige omsorgssentre har utarbeidet interne rutiner for hvordan
håndtere forsvinninger, og at rundskrivet «Barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner» omtaler hvordan barneverntjenesten skal håndtere saker
hvor enslige mindreårige forsvinner fra asylmottak.
25 http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Handlingsplaner/

Statusrapportering_handlingsplan_menneskehandel2011-2014.pdf [sist åpnet: 07.11.12].
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I 2011 ble det satt ned en interdepartemental arbeidsgruppe med representanter
fra BLD og Justis- og beredskapsdepartementet, ledet av BLD. Deres oppgave
er å følge opp tiltak 25 videre. De har hatt møter med mottak, barnevern, politi
og UDI. Gruppens oppgave er å kartlegge og vurdere gjeldende rutiner, utfordringer og erfaringer for å kunne redusere faren for forsvinninger, og sikre god
oppklaring hvis det likevel skjer. På spørsmål om hvem som kan kontaktes for
å høre hva arbeidsgruppen mer konkret har gjort, ble PRESS henvist til å vente
på neste statusoppdatering, som vedkommende regnet med kommer i februar
2013.
5.2.1

Riksadvokaten

I ett brev mottatt av Riksadvokaten 31. oktober 2012 opplyses det om at rapporten ble sendt til landets statsadvokater og politimestre med direktiv om oppfølging av arbeidsgruppens forslag. Samtidig ba Riksadvokaten om nærmere
redegjørelse for rutiner og praksis ved meldinger om barn som er forsvunnet
fra asylmottak. PRESS fikk en kopi av dette brevet. Det politidistriktene fikk
beskjed om å rapportere, samsvarer mer eller mindre med det arbeidsgruppen
mente Riksadvokaten burde ta tak i. Ifølge Riksadvokaten, ga ikke tilbakemeldingene grunnlag for å utarbeide spesifikke påtaledirektiver utenom det som
allerede var fastsatt i riksadvokatens rundskriv nr. 5/2004 (Savnetmeldinger –
Etterforskning). Likevel fant Riksadvokaten grunn til å poengtere at «sakstypen
krever oppmerksomhet og – om det er grunnlag for det – kraftfull etterforskning og god påtalemessig oppfølging». Rapporten var også ett av temaene på
det årlige statsadvokatmøtet i 2008.
5.2.2

Politidirektoratet

Politidirektoratet opplyste at Riksadvokaten gjennomførte en undersøkelse i
2009 basert på informasjon fra 2008 fra de ulike statsadvokatembetene, og syntes følgelig det var mest hensiktsmessig å henvende seg der.
5.2.3

UDI

UDI forteller at det var en egen oppfølging i regi av departementet i etterkant av
rapporten med mange møter og rapporteringer. Oppfølgingspunktene ble gjennomgått, retningslinjene revidert, og praksis i mottakene innskjerpet. Utenom
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det husker ikke vedkommende PRESS snakket med hva som konkret ble gjort.
Han antok at det i praksis var noen av punktene som ikke ble fulgt opp.

6

Statlige retningslinjer og gjeldende praksis

Under følger sammendrag av informasjonen innhentet fra mottak, politi og
UDI. Utklipp fra rundskrivet som beskriver vedkommende instans sitt ansvar
står i egne tekstbokser før gjennomgangen av praksis.

6.1

Mottakene

Utklipp fra rundskrivet:
3.2 Mottakets rolle
Mottakene har det daglige omsorgsansvaret og skal melde en enslig mindreårig beboer
saknet straks det er brakt på det rene at vedkommende er forsvunnet.
4.1 Mottakets oppfølging
a) Ved permisjon skal mottaket sørge for at det er klarert på forhånd med den/de som
beboeren skal besøke. Disse skal legitimere seg, adresse og telefonnummer skal noteres
og det skal gjøres avtale om når han/hun skal returnere. Enslige mindreårige skal normalt ikke gis permisjon før de har gjennomgått asylintervju og aldersundersøkelse[3].
b) Mottaket skal informere UDI ved Koordineringsenheten (KOR) umiddelbart
c) - hvis det er behov for permisjon under opphold i transittmottak
d) - hvis en enslig mindreårig blir borte fra mottaket før asylintervju er foretatt
e) - hvis vedkommende kommer tilbake
f) Mottaket skal umiddelbart undersøke årsaken hvis beboeren ikke kommer tilbake til
avtalt tid. Hvis det ikke er klart hvor han/hun er, skal vedkommende straks meldes
saknet til nærmeste politimyndighet. Hensikten er å bringe på det rene om det er grunn
til å frykte at beboeren har vært utsatt for en ulykke, en kriminell handling eller annet.
Melding skjer ved personlig frammøte, og skal inneholde informasjon om
g) - DUF-nummer, navn på hjelpeverge og mottakets kontaktperson
h) - resultatet av mottakets kontakt med den/de som beboeren skulle besøke
i) - hvorvidt det foreligger bekymringsmeldinger til barnevernet
j) - hvorvidt beboeren er identifisert som antatt offer for menneskehandel[4]
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k) - Andre relevante opplysninger vil være om beboeren
l) - har tatt med seg eiendelene sine
m) - forlot mottaket alene eller sammen med andre
n) - har sagt til noen at han/hun vil forlate mottaket
o) - lider av alvorlig sykdom
p) Hvis avstanden gjør det umulig, skal mottaket og politiet avtale hvordan melding og
utfyllende opplysninger skal sendes. Avtalen må sikre samme type oppfølging som ved
personlig frammøte, og mottaket må kunne dokumentere dette.
q) Mottaket skal sende kopi av saknetmeldingen til sitt regionkontor og Regionkontor
Oslo (RKO).
r) Mottaket skal registrere at beboeren er forsvunnet i System for elektronisk samhandling med mottakene (Sesam), samt notere utfyllende opplysninger i beboerjournalen.
Saknetmeldingen bør legges inn som vedlegg i beboerjournalen
s) Mottaket skal varsle beboerens verge/hjelpeverge, advokat, barneverntjenesten i kommunen og eventuelle pårørende varsles. Mottaket melder vedkommende som saknet til
nærmeste politimyndighet så snart som mulig etter at vedkommende er konstatert saknet. Hvis det er grunn til å tro at beboeren oppholder seg i Oslo-området skal kopi av
meldingen også sendes til Barnevernvakten i Oslo.
t) Mottaket skal umiddelbart melde fra dersom beboeren kommer til rette, eller hvis det
kommer informasjon som kan kaste lys over hvor vedkommende er. Meldingen skal
sendes skriftlig til samtlige instanser som har mottatt melding om at vedkommende var
saknet. Hvis den enslige mindreårige ikke kommer tilbake til mottaket, men er på kjent
adresse, skal mottaket sende melding/bekymringsmelding til barnevernet i oppholdskommunen for at de skal være informert og kan håndtere saken videre.

Mottakene har fått et større ansvar for å melde forsvinninger. Det er kun mottakene som skal sende melding til de ulike instansene om at personen er borte,
mens regionkontorene til UDI skal melde ifra eventuelt nye opplysninger til
Regionkontor Oslo. Regionkontorene har også ansvaret for å registrere nye omstendigheter rundt forsvinningen i DUF26 . Meldefristen er endret fra 24 timer
til at «vedkommende straks meldes saknet». UDI opplyser at straks er definert
som innen 24 timer. Det betyr likevel ikke at de skal vente i 24 timer med å
melde. Har det skjedd noe spesielt skal det meldes umiddelbart. Mottaket kan
drøye litt hvis for eksempel vedkommende som er borte har for vane å komme
for sent hjem. Det er Regionkontor Oslo sin oppfatning at mottakene i mange
tilfeller melder før det har gått 24 timer.
26 Datasystem

for utlendings- og flyktningesaker. Alle asylsøkere og flyktninger i Norge får et
DUF- nummer som er deres registreringsnummer i dette datasystemet.
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Etter det nye rundskrivet må mottakene levere savnetmelding ved personlig
fremmøte hos politiet. Det var ikke et krav i forrige rundskriv.
6.1.1

Generelt

Det overordnede intrykket til PRESS er at mottakene er klar over hvilke retningslinjer de skal følge, og følger disse. De melder i fra til riktige instanser og
tar forsvinningene alvorlig. Mange forteller at flesteparten av de som forsvinner
har fått endelig avslag eller har fått vedtak etter Dublin II-forordningen. Ungdommene skal med andre ord uansett ut av landet. Tabellen under bekrefter til
dels disse opplysningene: 32 av de 64 som forsvant i 2012 hadde utreiseplikt.
Hvor mange som var under Dublin-forordningen er vist tidligere i rapporten
(se avsnitt «3.3 Hvem forsvinner»). De fleste mottakene opplever sjeldent at
andre enn enslige mindreårige i de to overnevnte gruppene forsvinner. Mottakene har ofte en anelse om hvor de som har forlatt mottaket er, for eksempel
ved at vedkommende ringer for å si at han/hun har det bra.
Status søknad
Med tillatelse, skal ikke bosettes
Med søknad til behandling i UDI
Med avslag i UDI og til klagebehandling
Henlagt/trukket/annen status/manglende registrering
Med utreiseplikt
Totalsum

2008

2009

8
1
9
2
20

15
1
7
16
39

2010
1
18
2

2011
1
21
1

47
68

23
46

2012
1
25
3
3
32
64

Tabell 6: Søknadsstatus til enslige mindreårige som har forsvunnet siden 2008.27

Under følger funn fra samtaler med mottakene. Mottakene ble spurt om hva de
gjør ved forsvinning, hvordan politiet er i møte med dem, hvordan barnevernet er involvert, om det har skjedd noe siden 2008 og hvorvidt mottaket anser
forsvinninger som et problem. Mottakene er anonymisert ettersom ett av dem
ikke ønsket at mottaksnavnet skulle gjengis.
6.1.2

Hva gjør mottaket når et barn forsvinner?

Alle mottakene presiserer at de følger UDIs rundskriv, og at de føler omsorg
for barna som bor på mottaket. Én påpeker at de selvsagt følger rundskrivet,
27 Tallene

er hentet fra UDI, og tallene for 2012 gjelder t.o.m. 31. august.
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hvis ikke får de avviksmelding fra UDI. Det varierer hvor detaljert de forklarer
prosedyrene, men alle prøver aktivt å finne ut hva som har skjedd.
Mottak 1 forteller bare at de følger UDIs rundskriv. PRESS har ingen grunn til å
anta at de ikke følger rundskrivet, men skulle gjerne hatt mer konkret informasjon. Forsvinningen meldes innen 24 timer.
Mottak 2 forteller at de sjekker med romkamerat og andre kamerater for å høre
hva de vet etter en forsvinning. Avkrysningsskjema blir kontrollert for å se når
vedkommende sist ble observert på mottaket. Skolen kontaktes for å finne ut
når den savnede sist var der. Siste pengeutbetaling sjekkes, og man sjekker hvor
«bankkortet»28 deres er brukt. Alt dette sjekker de før forsvinningen meldes til
politiet, slik at politiet kan få et bedre bilde av hva som har skjedd. Forsvinningen meldes så fort mottaket er klar over at vedkommende er borte.
Dersom en beboer ikke returnerer til
avtalt tid på mottak 3, forsøker de som «Alle mottakene gjør en
jobber på mottaket å kontakte personen
grundig jobb i forkant av
på telefon eller gjennom annen info
forsvinningen meldes,
de har om besøksstedet. Hvis de ikke at
får kontakt og det er usikkerhet om- ved å kartlegge hva som kan
kring hvor vedkommende befinner seg, ha skjedd og dermed gjøre
meldes forsvinningen til politiet. UDI
politiets jobb lettere. PRESS
får løpende orientering fra mottaket.
Har ikke den savnede dukket opp etter ser svært positivt på denne
noen dager, melder mottaket personen innsatsen.»
formelt savnet til politiet. Første melding gjøres over telefon, formelt savnetskjema leveres på politistasjonen. Selv
om de skal melde personen formelt savnet etter ett døgn, gjør de ikke alltid hele
prosessen dersom det er en person som ofte kommer og går. Er det en person de
vurderer i faresonen for menneskehandel, melder mottaket ifra før det har gått
24 timer siden forsvinningen ble oppdaget. Utenom politiet varsles barnevern,
verge og UDI. Etter at mottaket har meldt personen savnet gjøres det ikke noe
fra deres side. Nødvendige undersøkelser har de gjort på forhånd.
Mottak 4 kontakter venner til savnede, snakker med andre beboere på avdelingen for enslige mindreårige, og undersøker rommet umiddelbart etter at de
har oppdaget at personen er savnet. Etter to timer melder de det til politiet og
fortsetter undersøkelsene. Får ikke mottaket lokalisert personen sendes formell
28 For å opprette kundeforhold i bank kreves gyldig legitimasjon. Mange asylsøkere har ikke det

og kan derfor ikke opprette konto (se http://www.fno.no/Hoved/Fakta/Bank/Bank-A-A/
Legitimasjonskrav-for-asylsokere-og-flyktninger/ [sist åpnet: 11.11.12]).
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savnetmelding til politiet. De varsler også verge, advokat, UDI, barnevernet og
eventuelt barnevernvakten. Mottaket har utvidet rutinene internt og tilpasset
dem til lokale forhold.
Mottak 5 prøver å ta kontakt over telefon dersom noen ikke er tilbake når nattevakt kontrollerer om alle er tilstede. Tar ikke vedkommende telefonen hører de
med de andre ungdommene om de vet noe. Deretter sjekker de rommet for å
se om forsvinningen er planlagt eller ikke. Etter et døgn sendes faks til politiet. Formell savnetmelding leveres etter tre dager hvis vedkommende fortsatt
ikke har kommet til rette. Ved oppmøtet hos politiet blir all informasjon, bilde
og mistanker/betraktninger rundt forsvinningen overlevert. Meldingen sendes
også til UDI, verge, advokat, barnevern og barnevernvakten i Oslo.
Mottak 6 formidler stor kunnskap og bekymring rundt temaet. Dersom noen
ikke kommer tilbake til mottaket setter de i gang undersøkelser. Personen forsøkes å nås på mobil, og de kontakter venner og andre de vet den savnede har
hatt kontakt med. Er det avtalt fravær kontaktes også personen vedkommende har vært på besøk hos. Dersom det dreier seg om ulovlig permisjon, tipser
mottaket politi og barnevern i det området hvor personen er. Rommet blir kontrollert for å kunne vurdere om forsvinningen var planlagt, og mottaket prøver
å danne seg et bilde av bevegelsene de siste dagene. Har vedkommende snakket
med advokat? Når var siste utbetaling? Har han fått avslag? Med dette prøver
mottaket å spore hva som har skjedd. Deretter utvider de søket og kontakter
venner. Ofte ønsker de som forsvinner å skjule hvor de reiser og ber derfor kamerater skjule hvor de har dratt eller gi feilinformasjon. Personale fra mottaket
drar ganske fort ut for å sjekke båter, stranda, busser osv. Hvor fort mottaket
sender ut savnetmelding, avhenger av hvor alvorlig de anser at situasjonen er.
Mottaket ønsker at politiet skal ta forsvinningene alvorlig, og ønsker derfor å
unngå «å rope ulv, ulv». Er det grunn til bekymring sender de melding fort.
Dette mottaket forteller også at selv om fristen er på 24 timer, melder de ofte
innen 12 timer for å gi politiet bedre tid.
Mottak 7 kontakter den forsvunnede på telefon og forhører seg med venner.
Verge og politi får først melding om at personen er savnet. Etter hvert får også
barnevernet melding. Har vedkommende vært mye i Oslo sendes også melding
til barnevernvakten i Oslo. Som regel er dette på kvelden, og da ringer mottaket
politiet for å melde personen savnet. Det formelle i forbindelse med meldingen
gjøres på kontortid dagen etter. Forsvinningen registreres i SESAM29 og meldes
senest innen 24 timer.
29 SESAM

= System for Elektronisk Samhandling med Asylmottakene. Datasystemet som UDI
og mottakene bruker for å registrere opplysninger som UDI trenger ( http://www.udi.no/
Sentrale-tema/Asylmottak/Drift-av-mottak/SESAM/ [sist åpnet: 05.11.12]).
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6.1.3

Samarbeid med politiet

Alle mottakene foruten mottak 5 melder om godt samarbeid med politiet, og
mange sier de har jevnlige møter med dem. Brorparten opplever politiet som
imøtekommende når de melder forsvinning, og med unntak av mottak 5 synes
alle at politiet tar forsvinningssakene alvorlig. Flere mottak forteller at politiets
behandling av sakene har blitt bedre de siste årene, og at de har en egen kontakt
for mottaket på sin lokale politistasjon.
Mottak 1 har et godt samarbeid med politiet med jevnlige samtaler og møter.
Mottak 2 har et godt samarbeid med politiet. Forsvinningene tas alvorlig og blir
tatt videre i politiets kanaler. Mottaksleder hadde i forkant av vår samtale snakket med en i det lokale politiet som sa at politiet nå tok slike saker mer alvorlig.
Politiet gir alltid tilbakemelding til dem etter at de har sendt savnetmelding.
Mottak 3 opplever politiet som veldig imøtekommende. Mottaket har en egen
kontakt på det lokale politikontoret. Dersom politiet har spørsmål angående
forsvinningen, ringer de mottaket.
Mottak 4 blir godt møtt av politiet. Mottak og politi har et nært samarbeid. Det
varierer hvorvidt politiet ringer opp etter at forsvinningen er meldt. Av og til
ringer de for å få nye opplysninger.
Mottak 5 forteller at politiet tar imot opplysninger, men at de ikke ringer tilbake
igjen ved eventuelle saksoppdateringer. Mottaksleder vet heller ikke hva som
skjer med faksene de sender ett døgn etter forsvinningen. Mottaksleder opplever ikke at politiet tar sakene alvorlig.
Mottak 6 har opplevd godt samarbeid med politiet over lang tid. Meldingen
følges nærmest alltid opp. Mottaksleder er likevel bekymret fordi det har vært
en omorganisering i politiet som har ført til at de nå må melde til distriktets
operasjonssentral. Den lokale nærheten blir borte, og responsen deretter. I kontakt med lensmann i distriktet fikk PRESS opplyst at det stemmer at distriktet
er regionalisert. Det har også blitt opprettet en egen utlendingsseksjon som skal
orienteres i forsvinningssaker, selv om det etter hva PRESS har forstått fortsatt
er lensmannen som skal motta savnetmeldingene.
Mottak 7 opplever at politiet er imøtekommende. De har en fast kontakt i politiet. I en sak hvor mottaket var veldig bekymret reagerte politiet eksepsjonelt,
ifølge vedkommende PRESS snakket med. Får politiet melding flere ganger om
at samme person er savnet, er responsen imidlertid litt annerledes.
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6.1.4

Barnevernet

Alle mottakene sender melding til barnevernet ved forsvinning. Noen mottak
ble spurt om hvordan barnevernet er involvert etter forsvinningen, og disse forteller at barnevernet stort sett ikke er mer involvert enn at de mottar meldingen.
Mottak 3 forteller at barnevernet kun involverer seg dersom de har mottatt en
bekymringsmelding i forkant av forsvinningen.
Få av de spurte mottakene sier de har opplevd at barn har kommet tilbake etter
at en formell savnetmelding har blitt sendt til politiet. Mottak 2 og 5 har opplevd
det én gang. Barnevernet var involvert hos mottak 2, men ikke hos mottak 5.
6.1.5

Utgjør forsvinningene et problem?

Alle mottakene gir uttrykk for at disse forsvinningene er et problem og peker
på faren for menneskehandel. De er bekymret for barna da dette er en sårbar
gruppe. Samtidig peker flere på at en del av de som forsvinner mest sannsynlig
er eldre enn 18 år og at det er en grunn til at de drar. Mottak 4 har ikke uttalt
noe på dette spørsmålet, da de ikke fikk det.
Mottak 1 påpeker at menneskehandel er et stort problem, og at de derfor har
ansatte på mottaket som jobber spesielt med dette. I tillegg arbeider mottaket
med opplysning og info i samarbeid med politiet.
Mottak 2 forteller det hos dem ikke er et veldig utbredt problem at beboere
forsvinner. De som forsvinner er ofte dublinere som bor på mottaket i påvente
av å bli sendt tilbake til landet hvor søknaden skal behandles. Ofte tror mottaket
dublinere er over 18 år fordi det ser sånn ut, eller fordi oppførselen tilsier det.
Mottak 3 forteller at de fleste som forsvinner derfra er ungdommer og unge
voksne som har vært på drift i Europa i flere år, og er tilknyttet kriminelle rusmiljøer. Det bekymrer dem at denne gruppen ikke har et tilrettelagt tilbud. Selv
om man ikke vet om de drives av bakmenn, uttrykker mottak 3 at det er stor
sannsynlighet for at de gjør det med tanke på de store pengesummene som er i
omløp. Denne gruppen ungdommer er vanskelig å hjelpe.
Leder på mottak 5 sier det alltid er ubehagelig når beboere forsvinner. Dette
mottaket har ikke hatt noen forsvinninger utenom de vanlige. Med det mener
vedkommende dublinere og ungdommer som har fått endelig avslag når de
fyller 18 år. Hadde den som forsvant hatt positivt vedtak ville mottakslederen
vært langt mer bekymret.
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Mottak 6 innrømmer at faktisk alder har noe å si for hvor bekymret man er.
Enkelte på mottaket er registrert som enslige mindreårige, men virker åpenbart
eldre. Forsvinner disse blir de ikke så bekymret. Mottaket antar at det som regel
er planlagt når dublinere forsvinner. Dersom beboerne som faktisk er enslige
mindreårige forsvinner, blir de svært bekymret. Andre faktorer som avgjør hvor
bekymret de blir er fysisk og psykisk helse, og om vedkommende har for vane
å komme sent hjem.
6.1.6

Har det skjedd en endring siden 2008?

Flere av mottakene synes politiets håndtering av forsvunne, asylsøkende barn
uten følge av foreldre eller nære omsorgspersoner har forbedredt seg siden den
forrige rapporten ble utgitt. Til eksempel sier mottak 2 at politiet gir tilbakemelding oftere, og at det ser ut til at de sjekker opplysningene i større grad enn
før.
Mottak 3 mener alvorlighetsgraden er uendret, men at samarbeidet mellom de
involverte aktørene har blitt bedre. Samarbeidet er bedre nå, alt er satt mer i
system. Det gjelder for alle parter. I 2008 var det en rekke spørsmål omkring
forsvinningene, man skjønte ikke hva som skjedde eller hvorfor de forsvant: de
har jo søkt asyl, hvorfor rømmer de da? I dag kan mottaket selv gjennomføre
aldersvurderinger politiet kan ta med i saksvurderingen. Er sannsynligheten
er stor for at savnede er over 20 år, tas det med i betraktningen når mottaket
melder ifra. Forsvinner noen som mottaket melder til politiet at er vurdert til å
være mellom 20 og 25 år, blir det gjort lite med forsvinningen. Vår informant
på mottak 3 mener det er positivt fordi det blir mer fokus på de som faktisk er
barn. Det skal imidlertid være stor sannsynlighet for at vedkommende er over
20 år før mottaket melder den som det til politiet.
6.1.7

Kommentar fra PRESS

Etter hva PRESS erfarer, virker mottakenes ansvar mer oversiktelig og tydelig
presisert i det gjeldende rundskrivet. Vi mener dette er en riktig utvikling, og
håper mottakene vil fortsette å ha ansvaret for å melde ifra om forsvinninger til
de ulike aktørene. Regjeringens arbeidsgruppe fra 2008 påpekte at det forrige
rundskrivet la opp til at meldinger skulle sendes parallelt i flere kanaler og at
det kunne tilsløre hvor ansvaret til enhver tid lå. Mottakenes utvidede ansvar
for å melde kan bidra til å begrense en slik tilsløring.
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Alle mottakene gjør en grundig jobb i forkant av at forsvinningen meldes, ved
å kartlegge hva som kan ha skjedd slik at politiets jobb blir lettere. PRESS ser
svært positivt på denne innsatsen.
Mottakene melder ifra innen 24 timer, og i mange tilfeller tidligere. Formelt
savnetskjema sendes imidlertid av noen hele tre dager etter. Personen blir ikke
meldt formelt savnet før politiet får dette skjemaet. PRESS mener mottakene
burde sende formelt savnetskjema innen de 24 timene retningslinjene sier at de
skal.
I forrige rapport anbefalte PRESS å kutte meldefristen drastisk. Vi mener det er
positivt at ordlyden i rundskrivet er endret fra 24 timer til «straks», men likevel
bekymrer vi oss for at forsvinninger meldes for sent siden «straks» er definert
som innen 24 timer. Hvis mottakene ikke må melde før det har gått 24 timer
er man ikke sikret at det meldes raskt nok. Det bør vurderes å redefinere hva
«straks» er.
Informasjonen om at mange av de som forsvinner er tilknyttet kriminelle rusmiljøer bekymrer PRESS. Menneskehandelteamet på Hvalstad forteller at disse
personene er vanskelig å hjelpe. De vil ikke ta imot hjelp og forholder seg ikke
til voksne på samme måte som andre. Heini Ringel, tidligere mottaksleder på
Hvalstad, påpeker i et intervju i Budstikka 28. juli 2012 at de som regel har
en anelse eller konkret informasjon om hvorfor asylsøkerne drar fra mottak,
men at forsvinningene uansett er bekymringsverdige siden barna mest sannsynlig er på drift i utrygge omgivelser.30 Tiltak 24 i Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel sier at det skal «sikres bedre oppfølging av enslige
mindreårige asylsøkere og mindreårige uten tilknytning til Norge som påtreffes
i kriminelle-/rusmiljøer». Status på dette tiltaket er «under gjennomføring».31 .
I løpet av gjennomføringsperioden skal man revidere rundskrivet om barnevernets ansvar for barn som er utsatt for menneskehandel. Det er utarbeidet
et rundskriv som tydeliggjør at barnevernloven gjelder for alle barn i Norge,
uavhengig av asylsøkerstatus og statsborgerskap. BLD har jevnlige møter med
Oslo kommune om arbeidet for å følge opp barn som påtreffes i kriminelle rusmiljøer i Oslo. Disse tiltakene er gode, men PRESS etterlyser enda bedre arbeid
med denne målgruppen da de utgjør en stor andel av de som forsvinner.
PRESS er bekymret for at mange av de som forsvinner er dublinere og mener
mindreårige ikke skal inkluderes i denne ordningen. Det er foruroligende at
30 http://www.budstikka.no/nyheter/kraftig-okning-i-asylbarn-som-forsvinner-1.

7457924 [sist åpnet: 23.10.12].

31 http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Handlingsplaner/

Statusrapportering_handlingsplan_menneskehandel2011-2014.pdf, s. 17 og 18.

27

mottakene har en holdning som «unnskylder» forsvinninger med at majoriteten
av de som forsvinner uansett skal ut av landet. Selv om disse forsvinner på
grunn av avslag, kan det være et mulig rettighetsbrudd. Man vet jo ikke hva
som skjer med dem.
Informantenes antakelse om at dublinere mest sannsynlig er eldre enn 18 år, og
at forsvinningene derfor ikke er så urovekkende, bekymrer oss. Rundskrivets
definisjon av enslige mindreårige asylsøkere sier at «en person skal regnes som
mindreårig inntil UDI fastsetter eventuelt høyere alder». Forsvinningssakene
burde behandles etter dette prinsippet selv om man mistenker høyere alder.

6.2

Politiet

Utklipp fra rundskrivet:
3.3 Politiets rolle
Politiet har ansvar for å iverksette undersøkelser i hvert enkelt tilfelle, og på bakgrunn
av disse vurdere om det bør sendes ut en etterlysning av den enslige mindreårige og
om det skal iverksettes etterforskning. Det vises til politiets ansvar etter politiloven § 27
for å koordinere og lede redningsinnsats som også omfatter søk etter savnede personer.
For øvrig følges politiets rutiner og retningslinjer for saknede personer og det henvises
spesielt til riksadvokatens rundskriv nr. 5/2004 (Påtalemyndighetens ansvar), ”Saknetmeldinger – etterforskning” og rundskriv nr. 3/1999 av 22.12.99 ”Etterforskning”. Det
fremgår også i rundskrivet at den ettersøkte skal registreres som etterlyst i Schengens
Informasjonssystem (SIS), samt at det gir føringer om hvilken informasjon det er viktig
å innhente i forbindelse med forsvinningen. Politiet skal i den videre saksbehandlingen/etterforskningen forholde seg til det mottaket eller omsorgssenteret som har meldt
den mindreårige saknet og til den mindreåriges hjelpeverge og advokat.

I det gamle rundskrivet hadde Politiets Utlendingsenhet (PU) koordinerende
ansvar for arbeidet med enslige mindreårige som meldes savnet. Etter det nye
rundskrivet har de ikke det lenger, noe PRESS fikk bekreftet i samtale med PU.
Den regjeringsnedsatte rbeidsgruppen fra 2008 kommenterte UDIs instrukser
til politiet i det forrige rundskrivet, og stilte seg spørrende til at direktoratet
instruerte politiet når «etaten ikke har instruksjonsmyndighet på de områder
bestemmelsen er ment å dekke»32 . UDI instruerer i svært liten grad politiet i det
nye rundskrivet. I stedet henvises det til Riksadvokatens rundskriv, som brukes
32 RS

2010-153 s. 33.
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i alle saker som gjelder savnede personer. Arbeidet med savnetmeldinger for
enslige mindreårige, ligger med det under det ordinære «savnetapparatet».
Retningslinjene i Riksadvokatens rundskriv nr. 5/2004 (Saknetmeldinger – Etterforskning) gjelder i alle savnetsaker, også for enslige mindreårige asylsøkere. I
tillegg har Kripos, på oppdrag fra Riksadvokaten, utarbeidet en veileder for
politiets og påtalemyndighetenes behandling av savnetsaker, hvor asylsøkere
under 18 år omhandles i et eget punkt. Den er ikke ytterligere kommentert i
rapporten.
Etter rundskriv nr. 5/2004 er undersøkelser, ettersøking og leteaksjoner i forbindelse med savnetmeldinger under Politidirektoratets overordnede ansvar og
myndighetsområde i innledningsfasen. Samme rundskriv sier at politimesteren
i hvert enkelt distrikt har ansvar for å følge opp savnetmeldingen.
6.2.1

Generelt

I forrige rapport rapporterte PRESS om holdninger som indikerte at politiet
brydde seg mer om norske barn enn barn som søker asyl. Det er ikke inntrykket
denne gangen. Alle PRESS var i kontakt med har gitt uttrykk for at de tar alle
forsvinninger like seriøst, uavhengig av den forsvunnes tilhørighet til Norge.
PRESS ser positivt på denne holdningsendringen.
6.2.2

Hva gjør politiet når de mottar savnetmeldinger?

Politiet vurderer hvilke tiltak de skal iverksette, på bakgrunn av informasjonen
de får av mottaket ved anmeldelsen. Politiet tar alltid imot meldingen, fra mottaket registrerer den forsvunne som savnet, og etterlyser den savnede i ELYS33 .
Formell registrering av forsvinningen blir først gjort når politiet har mottatt en
formell savnetmelding. Asker og Bærum politidistrikt forteller at dette ofte er
det eneste de gjør fordi de mangler etterforskningsgrunnlag, men presiserer at
får de konkret informasjon starter de alltid etterforskning. I Levanger registrerer de alltid i ELYS, men dersom vedkommende har forsvunnet av egen, fri vilje
vurderer de hvorvidt de skal etterlyse personen eller ikke. Hver sak er spesiell
og dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. På Sandnes politistasjon forsøker de
å finne ut om vedkommende har det bra før de registrerer meldingen i ELYS.
33 ELYS

= sentralt etterlysningsregister som blant annet omfatter etterlyste personer, kjøretøy, kjennemerker, båter og båtmotorer. For mer informasjon, se https://www.politi.no/
kripos/statistikk/registerstatistikk/.
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Finner de ut at personen har det bra registrerer de det ikke, da det vil være
negativt for vedkommende ved grenseLensmann i Salangen
passering. Sandnes forteller at også
de registrerer forsvinninger i PO34 , og
lensmannen i Salangen sier de i tillegg til etterlysning og registrering i politirapporten vurderer om de skal skrive «ante morte» - melding35 . Indre Østfold
politistasjon forteller at de bruker en mal i kartleggingen av den savnedes bevegelser i forsvinningssaker. Det er vanligvis en utfordring når det gjelder enslige
mindreårige asylsøkere, fordi de ofte ikke har et nettverk. Listen over konkrete
gjøremål er ofte kort i disse sakene.

«Har vi null informasjon, så
har vi null informasjon.»

Flere politikamre/-distrikt forteller at de forsøker å finne ut om det er naturlige
årsaker til forsvinningen. Har de skjellig grunn til å tro at det har skjedd noe
alvorlig iverksettes søk lokalt. Mange sier det er lite de kan gjøre siden den
savnede antagelig har reist til Oslo eller ut av landet. At de har reist ut av landet
vet de ofte fordi personen har sagt det til ansatte eller beboere på mottaket.
Har vedkommende dratt til Oslo tror lensmannen i Lenvik at politiet i Oslo har
liten mulighet til å følge opp saken. Indre Østfold politistasjon forteller at det
sannsynligvis ikke blir gjort noe i disse sakene dersom de ikke får informasjon
om hva som kan ha skjedd.
Alle informantene peker på at de ofte har begrenset med informasjon i disse
sakene. Da er det lite de kan gjøre: «Har vi null informasjon, så har vi null informasjon», sier lensmann i Salangen. Lensmannen i Lenvik forteller at dersom de
ikke har informasjon som gir grunnlag for å frykte menneskehandel eller at noe
annet alvorlig har skjedd går de fleste som forsvinner inn i den store gruppen
av savnede.
Ifølge mange av våre informanter forsvinner mange enslige asylsøkende barn
på mottak av fri vilje. Lensmannen i Levanger forteller at de leter etter savnede
selv om de vet at han eller hun reiste frivillig, men peker, i likhet med andre,
på at det er vanskelig å finne disse barna fordi de ønsker å holde seg skjult for
politiet.
En rekke informanter poengterer og at man ikke må undervurdere effekten av at
norske myndigheter alltid etterlyser i ELYS. ELYS er søkbart både nasjonalt og
= PolitiOperativt system. For mer informasjon, se http://www.regjeringen.no/nb/dep/
jd/dok/nouer/2003/nou-2003-21/6/17.html?id=147354.
35 Dette er enkelt forklart en melding som gir en mer detaljert beskrivelse av personen, og inneholder blant annet den etterlystes tannstatus m.m. «Ante morte»-meldinger skrives hvis det
er frykt for personen skal dø, da en slik melding gjør det lettere å identifisere avdøde.
34 PO
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internasjonalt, og blir personen registrert ved for eksempel en grensepassering,
får politiet beskjed om at personen er savnet.
6.2.3

Politiets kompetanse til å behandle sakene

Ifølge flere av informantene kan politiet aldri få nok kompetanse rundt arbeid
med forsvinninger. Personen PRESS snakket med i Lyngdal mener politiet ikke
har god nok kompetanse til å behandle saker med enslige mindreårige asylsøkere, fordi de har en annen kultur og andre handlingsmønstre. Det gjør det
vanskeligere å etterforske forsvinningssakene. Vår kontakt ved Sandnes politistasjon mener også kompetansen er for dårlig. For å sikre bedre kompetanse
mener vedkommende at man burde ha en egen ansvarsgruppe for dette, for
eksempel i EU.
Seksjonsleder i taktisk seksjon i Asker og Bærum mener de ikke er kompetente
nok til å vurdere om det skal startes etterforskning. Hva gjelder kompetanse
på menneskehandel viser vedkommende til at politidirektoratet har opprettet
Koordineringsenheten for ofre for menneskehandelm, og at UDI skal gi politiet
melding dersom de mistenker at noen er utsatt for menneskehandel.
Lensmannen i Lenvik sier at de ikke går 100 % inn i sakene med de ressursene
de har. Hadde de gjort det mener han at de hadde hatt god nok kompetanse til
å behandle disse sakene. Ifølge han går ikke behandlingen av disse sakene på
kompetanse, men hvordan arbeidet er prioritert. Andre saker er mer prioritert.
Han sier politiet føler på en viss avmakt fordi det er så mange som forsvinner.
Lensmannen i Salangen tror ikke kompetansen på feltet er god nok i tillegg
til at den mest sannsynlig er varierende. «Prosedyrene er gode nok», sier han,
«spørsmålet er om de blir fulgt». Lensmannen i Levanger mener politiet har
nok kompetanse til å takle forsvinningene i hverdagen, men poengterer at de
alltid kan bli bedre.
Punkt 3 i arbeidsgruppens forslag til oppfølgingspunkter sier at «politiet skal
gjennom regelmessig kontakt med aktuelle etater som Utlendingsdirektoratet
og barnevernet, sørge for god kompetanse om enslige mindreårige asylsøkere
som forsvinner». Alle PRESS har snakket med har vært gjennom ulike tiltak for
å øke kompetansen på feltet, men mye har handlet om menneskehandel. Inntrykket til PRESS er at det finnes få konkrete bevissthets- og kompetanseøkende
tiltak omkring enslige barn som forsvinner fra asylmottak.
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6.2.4

Tar politiet forsvinningene alvorlig?

Alle distriktene mener de tar forsvinningene seriøst, spesielt om de mistenker
at den forsvunne har blitt utsatt for menneskehandel eller noe annet alvorlig. At
det ikke gjøres like mye i alle saker handler om ressurser, ifølge lensmannen i
Salangen. Han sier at de ikke kan binde opp store ressurser på å lete etter en som
mest sannsynlig har reist frivillig ut av landet. Vedkommende PRESS snakket
med i Asker og Bærum mener det ikke dreier seg om å ta sakene mer eller
mindre alvorlig, men om informasjon de ikke har. Kriminalsjefen i det samme
distriktet bekrefter dette. Ofte har de så lite informasjon i disse sakene at de har
for tynt grunnlag til å finne den mindreårige.
6.2.5

Utgjør forsvinningene et problem?

De fleste informantene i politiet mener forsvinningene er problematiske. Flere påpeker at det er spesielt utfordrende og problematisk i tilfeller hvor det er
mistanker om menneskehandel. Enkelte sier forsvinningene skaper en følelse
av utrygghet, siden det er vanskelig å identifisere om vedkommende har reist
av fri vilje eller ikke. En informant peker på at det er et problem at enslige asylsøkende barn på flukt mangler nettverk. Lensmannen i Lenvik har noe av den
samme innfallsvinkelen, og sier at selv om mange velger å reise alene er det
en krevende øvelse å være ute på reise alene og skjule seg som barn. I Sandnes
oppleves ikke forsvinninger som et problem, da de opplever det sjeldent, og
alle som har forsvunnet har kommet til rette. Lensmannen i Salangen peker på
at forsvinningene er et problem siden det krever mye ressurser av politiet.
6.2.6

Har det skjedd en endring siden 2008?

Lensmannen i Lenvik sier Riksadvokaten for noen år siden skjerpet kravene
til politiets behandling av savnetmeldinger for enslige mindreårige asylsøkere,
og at de ble pålagt å styrke oppfølgingen av forsvunne og savnetmelde alle.
Seksjonsleder for etterforskningsavdelingen på Sandnes politistasjon forteller
at Riksadvokaten ønsket tilbakemelding på hvordan forsvinningssakene håndteres, i kjølvannet av forrige rapportlansering. I delkapittel 5.2.1 er det vist til at
Riksadvokaten ba om dette og at han fikk denne informasjonen.
Kriminalsjefen i Asker- og Bærum politidistrikt forteller at de har fått på plass
rutiner og samarbeider godt med mottaket. Det er laget rutiner for hva slags
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informasjon politiet skal ha fra mottaket og hva de skal gjøre i forkant av at
forsvinningen meldes.
6.2.7

Politidirektoratet

Som tidligere nevnt er det Politidirektoratet som først har overordnet ansvar for
savnetmeldingen. Politidirektoratet opplyser imidlertid at deres ansvar gjelder
de polisiære oppgavene, det vil si gjennoføring av innledende undersøkelser,
ettersøking og leteaksjoner. Blir forsvinningen en etterforskningssak, blir den
overført til Riksadvokaten.
Det er Politidirektoratets oppgave å sørge for at de lokale politidistriktene er
kjent med rutiner for de polisiære oppgavene og at disse blir fulgt. Kripos har
fått ansvar for informasjon om savnetsaker på intranettet, som er en måte å
spre kunnskap og informasjon på. Politidirektoratet forteller også at det vurderes direkte oppfølging med enkelte politidistrikter om temaet. Et slikt møte
ble avholdt med Asker og Bærum politidistrikt i februar i 2012 i regi av Justisog beredskapsdepartementet. Riksadvokaten skal følge opp forholdende som
gjelder etterforskning i forsvinningssakene.
Politidirektoratet sine tall fra UDI viser at 33 barn mellom 15 og 18 år er savnet
fra mottak. PRESS stiller spørsmålstegn ved hvorfor deres tall er så mye lavere
enn våre, da begge har fått tallene fra UDI. Direktoratet viser også til Jan-Paul
Brekkes rapport ”Missing” (2012, s. 2). Brekke går her gjennom tallene fra UDI,
og av rapporten fremgår det at antall personer som står savnet i UDIs registre til
en viss grad ikke stemmer ettersom registrene for eksempel inkluderer personer
som er uttransportert av politiet.
Politidirektoratet opplyser at forsvinninger alltid er urovekkende, uavhengig
av hvor barnet er fra eller hvor det forsvinner fra. De påpeker at ingen saker
er like, og at informasjonen det lokale politidistriktet greier å hente inn om den
savnede er avgjørende for hva politiet gjør. Ofte har de lite informasjon, men
Politidirektoratet mener mange blir funnet igjen til tross for det. Ved spørsmål
om hvor ansvaret ligger når den mindreårige har forsvunnet sier direktoratet
at barnevernet, UDI og politi må ta sin del av ansvaret for oppfølgingen av
forsvinningen.
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6.2.8

Politimestrene

PRESS kontaktet tre politimestre for å høre hva som gjøres i forbindelse med
savnede enslige mindreårige asylsøkere i deres distrikter. Det lyktes ikke PRESS
å få kontakt med noen av politimestrene.
6.2.9

Kommentar fra PRESS

Politiet gjør en bedre jobb nå enn i 2008, og er enige at forsvinningssakene er
et stort problem. PRESS erfarer at noen gjør en grundig jobb, mens andre gjør
mindre. Samtlige kamre gir uttrykk for at de tar sakene alvorlig, men forteller
for eksempel at de nesten aldri har vært på asylmottak for å få informasjon eller
gjøre undersøkelser. De fleste skylder på manglende informasjon. Likevel stiller
PRESS spørsmålstegn ved hvor alvorlig disse sakene egentlig blir tatt. PRESS
frykter det noen steder blir gjort mindre enn det burde blitt gjort.
I utgangspunktet er det positivt at savnetmeldingene er under det ordinære
savnetapparatet. Det sikrer at sakene i alle fall i teorien blir behandlet likt med
andre savnetmeldinger. Samtidig mener PRESS enslige mindreårige asylsøkere
er i en såpass utsatt posisjon at politiet burde ha supplerende retningslinjer, som
presiserer hvordan disse forsvinningene skal håndteres. PRESS er også positive
til at politiet ikke har det samme ansvaret for å melde om ny informasjon til
UDIs regionkontorer, men kun skal forholde seg til mottak og verge. Det gir et
mer ryddig forhold og forhåpentligvis mindre ansvarspulverisering.36
I forrige rapport kom det frem at PU sitt ansvar som koordinerende enhet mest
sannsynlig ikke ble ivaretatt i praksis. Derfor er det positivt at PU ikke lenger
har dette ansvaret. Selv om PU ikke var rette instans er det fortsatt viktig å ha
en koordinerende enhet for disse sakene. Mange mistenker at en stor andel av
de som forsvinner reiser til Oslo, noe som vanskeligjør arbeidet til lokale politikontorer. Politimestrene skal følge opp sakene, men det sikrer ikke en enhetlig
oppfølging. PRESS mener det er behov for en koordinerende gruppe eller et
spesialistteam i Oslo som har som ansvar å følge opp disse forsvinningene.37
Samtidig mener PRESS det burde påpekes de som mottar savnetmeldinger at
36 Arbeidsgruppen

etterlyste tiltak for å få en bedre rolleforståelse mellom hver enkelt etat for å
hindre ansvarspulverisering (se RS 2010-153, s. 45).
37 Redd Barna foreslår noe lignende for menneskehandel i sin 2012-rapport «Menneskehandel
med barn. Barnevernets kunnskap om og arbeid med barn utnyttet i menneskehandel» av
Line Ruud Vollebæk, hvor et av tiltakene som foreslås er å opprette et nasjonalt kompetansesenter som skal ha ansvaret for barn og menneskehandel.
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de har en plikt til å skaffe seg kunnskap om enslige barn som søker asyl, slik at
utgangspunktet for å løse forsvinningssaker er så godt som mulig.
PRESS frykter antakelsen om at de fleste reiser til Oslo eller utlandet kan føre
til at det ikke gjøres nok for å spore opp de savnede i distriktene. Bevisene bør
være klare før en slik antakelse stanser etterforskningen/letingen.

6.3

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utklipp fra rundskrivet:
3.1 Utlendingsdirektoratets rolle
UDI har ansvar for å tilby asylsøkere plass i statlig mottak jf utlendingslovens § 95. Enslige mindreårige bor normalt i egne mottak/avdelinger med et tilpasset omsorgsnivå.
Når det er grunn til å anta at den oppgitte alder er for lav, kan asylsøkere som hevder å være mindreårige, likevel plasseres i ordinære mottak. Statlig regional barnevernmyndighet har ansvar for å gi tilbud om opphold på et omsorgssenter for mindreårige
asylsøkere under 15 år jf barnevernloven § 5A.
UDI har følgelig ansvar for å sikre omsorgen for enslige mellom 15 og 18 år som bor i
statlige mottak, og skal følge opp forsvinning fra statlige mottak for asylsøkere.[2]
4.2 UDIs oppfølging
a) UDI, ved regionkontoret, skal i de situasjoner hvor det ikke tydelig fremgår at mottaket har fulgt gjeldende melderutiner følge dette opp umiddelbart.
b) Mottakets regionkontor skal vite om mottaket har kontaktet besøksadresse, og om
politi, hjelpeverge, advokat, barneverntjenesten i kommunen og eventuelle pårørende
er varslet.
c) Mottakets regionkontor er ansvarlig for at opplysninger om omstendighetene rundt
uteblivelsen fra mottaket påføres mottaksmerknadsfeltet i DUF. Alle endringer i merknadsfeltet skal påføres dato og initialer.
d) Ved nye opplysninger må regionkontoret vurdere om de skal omregistrere den mindreårige, slik at vedkommende ikke lenger står registrert som forsvunnet. Dersom man får
bekreftet at den mindreårige oppholder seg ved en kjent adresse, skal omregistrering
foretas.
e) Regionkontorene melder fra om nye opplysninger til regionkontor Oslo.
f) Regionkontor Oslo har det koordinerende ansvaret for å følge opp sakene som gjelder
enslige mindreårige som er meldt saknet fra mottak, herunder påse at regionkontorene
og mottakene følger gjeldende retningslinjer.
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Kort oppsummert sier utklippet over at UDI har hovedansvaret for enslige
mindreårige asylsøkere over 15 år som bor på mottak. Med det har de et viktig
ansvar i de forsvinningssakene som er omtalt i denne rapporten. Den daglige
omsorgen er riktignok delegert til driftsoperatører for asylmottak, men likevel
er det UDI som sitter med ansvaret.
6.3.1

Regionkontor Oslos oppfølging av forsvinningssakene

Regionkontor Oslo skal påse at regionkontor og mottak gjør det de skal i forsvinningssaker. Med det har de det overordnede ansvaret for disse sakene i
UDIs system. Alle mottak skal sende kopi av savnetmeldingen til Regionkontor
Oslo.
Når Regionkontor Oslo mottar skjemaet «Melding om forsvinning av enslige
mindreårige asylsøkere» (vedlegg til rundskrivet) blir personen som er savnet
registrert i et eget «register» hos dem. Dette registeret er landsdekkende og blir
gjennomgått én gang i måneden for å sjekke om noen har kommet til rette ved
enten å ha returnert til mottaket, blitt fengslet eller uttransportert av politiet,
eller befinner seg i varetekt hos barnevernet. Regionkontor Oslos ansvarlige på
området har møter med Barnevernvakten38 i Oslo to til fire ganger i året. Da
går de gjennom enslige mindreårige som Barnevernvakten har på sin savnetliste og sammenligner dem med UDI sine opplysninger. Vet UDI hvor noen av
de på Barnevernvaktens liste befinner seg kan Barnevernvakten avslutte saken
hos seg. Vedkommende vet ikke om deres register sammenfaller med politiets
register over savnede.
Ved alle regionkontorene er det en som følger opp arbeidet med denne gruppen.
Kontaktene fra hvert kontor møtes ofte, og forsvinninger er ofte oppe som tema
på disse møtene. Det blir også sendt ut e-post ganske ofte der regionkontorene
blir minnet på at de må huske å melde forsvinningene eller med spørsmål om
de vet noe i de ulike sakene.
Regionkontor Oslo ønsket ikke å svare på om UDI har tilstrekkelig kunnskap til
å kunne ha omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år. De
ville heller ikke vurdere hvor vidt barnevernet burde overta omsorgen.
38 Barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger (http://www.barnevernvakten.no [sist

åpnet: 07.11.12]).
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6.3.2

Regionkontorenes oppfølging av forsvinningssakene

Regionkontorene skal påse at mottakene i deres region følger UDIs rundskriv.
Etter at mottakene har meldt til riktige instanser er det opp til regionkontoret
å følge med i utviklingen. Blir noen borte under permisjon skal regionkontoret
kontrollere om mottaket har meldt fra til den kommunen eller den bydelen hvor
vedkommende var på permisjon.
Regionkontor Oslo forteller at de følger opp sine mottak hvis noen forsvinner
derfra. Da er det de som har hovedansvar for enkeltsaken.
Regionkontor Nord forteller at de sørger for at mottakene vet hva de skal gjøre dersom en enslig mindreårig forsvinner. Ved forsvinning får regionkontoret
melding. I etterkant av forsvinningen er de i samtale med mottaket. Ellers har
de egne samlinger og tilsyn.
Regionkontor Sør får, i likhet med regionkontor Nord, melding når enslige asylsøkende barn forsvinner. Ser det ut som at mottaket ikke har gjort det de skal i
etterkant av forsvinningen, tar UDI kontakt. De dobbeltsjekker hva som er gjort,
og mottaket blir bedt om å sende melding til riktige instanser umiddelbart. Regionkontoret registrerer opplysninger i DUF39 og vurderer hvor vidt asylsøkeren skal omregistreres dersom det kommer inn nye opplysninger. Opplysninger
om den som eventuelt har dukket opp igjen sender de til avdelingen for enslige
mindreårige asylsøkere hos Regionkontor Oslo.
6.3.3

UDI og politiet

Etter at meldingen er levert er det politiet som eventuelt skal etterforske. I så
måte er det ifølge vår kontakt hos Regionkontor Oslo, lite UDI kan gjøre. Dette
poengterer også Regionkontor Nord.
Regionkontor Oslo er koordinerende enhet, men følger ikke opp politiet. Vår
kontakt forteller at det er usikkert hvor gode rutiner politiet har på å følge opp
disse savnetmeldingene: Forsvinner en norsk ungdom, settes himmel og jord
i bevegelse. Det skjer ikke når enslige mindreårige forsvinner fra mottak. Vår
informant er også bekymret for at savnetmeldingene for enslige mindreårige
asylsøkere bare legges i en skuff, og frykter politiet ville brukt mer ressurser på
dem dersom det var et barn fra Norge. Det blir presisert at dette ikke gjelder de
som «kommer på mottaket for å overnatte» og så forsvinner etter noen dager.
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Dette gjelder de mer alvorlige forsvinningene. Vedkommende påpeker at nedprioriteringen av disse sakene mest sannsynlig handler om mangel på ressurser
i politiet.
Regionkontor Sør har lite kontakt med politiet. Denne kontakten har mottaket.
Kontoret har imidlertid inntrykk av at politiet i Lyngdal og Lyng asylmottak
har et godt samarbeid.
Rådgiveren hos regionkontor Nord har ikke grunnlag for å si om politiet gjør
en god nok jobb i disse sakene. Noen ganger går politiet langt utenfor det de
må gjøre, andre ganger gjør de lite.
6.3.4

Utgjør forsvinningene et problem?

Hver eneste mindreårig som forsvinner er et problem, ifølge vår kontakt hos Regionkontor Oslo. Likevel er det noen forsvinninger vedkommende trekker litt
på skuldrene av fordi man vet så mye om den forsvunnes bakgrunn og hvorfor
han eller hun søker asyl. Det kommer for eksempel et antall fra Nord-Afrika
som er en del av en form for organisert kriminalitet. Disse blir tatt av politiet på
gata og får tilbud om å søke asyl. Dette er dublinere og er en liten brikke i en
mye større problematikk. Noen av forsvinningene bekymrer dem veldig. Vår
informant påpeker at det heldigvis er et fåtall.
Regionkontor Sør opplever få forsvinninger og mener derfor at det ikke er et
veldig stort problem. Når noen forsvinner er det som regel en grunn til det,
for eksempel at den forsvunne har utreiseplikt. Mange av de som forsvinner er
dublinere som vet at de snart må ut uansett. Informanten mener problemet er
at disse barna fort kan falle mellom to stoler ved at barnevernet ikke er tilstede
og at UDI ikke kan utføre tvang. Dersom det er ønskelig er det lett å forsvinne i
systemet.
6.3.5

Har det skjedd en endring siden 2008?

Rapporten til den regjeringsutnevnte arbeidsgruppen fra 2008, har økt fokuset på enslige mindreårige som forsvinner fra asylmottak, ifølge Regionkontor
Oslo. Da rapporten kom var det en voldsom vekst i antall mindreårige som
kom, noe som førte til at volumet av forsvinninger ble mye større. Selv om det
er færre forsvinninger nå har UDI samme fokus: Én forsvinning er én for mye.
Rådgiveren på Regionkontor Sør mener det er mer fokus på disse sakene nå
enn i 2008. Tidligere skulle forsvinninger også meldes, men da hadde man ikke
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et nasjonalt register slik som Regionkontor Oslo har nå. Nye rundskriv finnes,
som for eksempel RS 2010-153. Fokuset har økt, men det er fortsatt frivillig å bo
på mottak.
Forsvinninger av barn fra mottak har alltid blitt tatt alvorlig av UDI, ifølge vår
kontakt hos Regionkontor Nord. Samarbeidet mellom de ulike etatene er likevel
mer formalisert nå enn tidligere. I dag er det et mer ryddig forhold ved at man
i større grad vet om meldingen går til barnevernet, hvor meldinga går etter at
den har vært hos barnevernet, og hvordan politiet følger opp. Samhandlingen
har med andre ord blitt bedre, selv om det fortsatt helt klart er et forbedringspotensial.
6.3.6

Kommentar fra PRESS

PRESS sitt inntrykk er at UDI er bevisst på at forsvinningssaker er et problem.
Ansvarlig for dette hos Regionkontor Oslo har stor innsikt i problematikken
og uttrykker støtte til våre bekymringer. Vi undrer oss samtidig over hvor lite
samarbeid UDI har med politiet; som omsorgsansvarlig vil det være naturlig å
ha tett kontakt med politiet når den du har omsorg for har forsvunnet. UDI har
ikke denne kontakten slik PRESS ser det. PRESS etterlyser et mer formalisert
og målrettet samarbeid mellom UDI og politi for å øke oppklaringsprosenten i
forsvinningssakene.
Informanten hos Regionkontor Oslo frykter politiet ikke gjør nok i enkelte av
sakene. Dette bekymrer også PRESS. Likevel vil PRESS også poengtere at selv
om politiet har ansvar for eventuelt å iverksette etterforskning, betyr ikke det
at UDI ikke lenger har et ansvar for barna. Hvorfor presser ikke UDI politiet til
å ta disse sakene mer alvorlig?
PRESS synes det er positivt at Regionkontor Oslo nå har det koordinerende
ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere som har forsvunnet, da brorparten
av forsvinningene er fra Hvalstad transittmottak i deres region. Regionkontor
Oslo ville uansett hatt ansvaret for å følge opp de fleste forsvinningene, selv om
de ikke hadde vært koordinerende enhet.
PRESS har inntrykk av at UDI gjør en god jobb, men at ansvaret deres stort sett
er av byråkratisk karakter. De registrerer og passer på at mottakene melder til
riktige instanser på riktig måte, men utenom dette gjøres svært lite i etterkant
av en forsvinning. PRESS mener enslige mindreårige asylsøkere har behov for
mer enn byråkratisk omsorg, og mener barnevernet er bedre egnet til å ha dette
ansvaret.
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UDI påpeker, som de andre PRESS har vært i kontakt med, at mange av de som
forsvinner er dublinere. Fordi de forsvunne uansett skal ut av Norge, gir våre
informanter ved UDI og dets regionkontorer uttrykk for at disse forsvinningene
ikke er like problematiske som andre. Kontakten i Regionkontor Oslo forteller
også at man trekker på skuldrene i en del av forsvinningssakene fordi det dreier
seg om enslige mindreårige som kommer til Norge som en del av en form for
organisert kriminalitet. PRESS er bekymret for denne holdningen og etterlyser
tiltak for å fange opp disse barna. Det er neppe frivillig at de deltar i kriminalitet. Barna kan være styrt av bakmenn, tvunget til kriminell virksomhet og
utsatt for menneskehandel. Barn er barn, uavhengig av hvordan de har kommet
til Norge.
UDIs ansvar for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år, faller utenom det
ordinære systemet for hvem som har ansvaret for barn i Norge. PRESS mener
omsorgsansvaret for enslige asylsøkende barn mellom 15 og 18 år bør legges
under barnevernet, slik at alle som skal jobbe med målgruppen har færre å forholde seg til, og slik at systemene er like for alle barn.

6.4

Andre kommentarer

6.4.1

Dublin II-forordningen

Alle PRESS har vært i kontakt med peker på at de fleste som forsvinner har vedtak etter Dublin II-forordningen. Kan denne ordningen utnyttes, for eksempel
av menneskehandlere? En av informantene i Redd Barnas rapport «Menneskehandel med barn» fra september 2012 peker på denne problematikken:
Vi har sett at en del unge gutter som har blitt uttransportert etter politiaksjoner i rusmiljøet, kommer tilbake etter en periode. Det kan
nesten se ut som at «gratisturene» gjennom Dublin- returene kan
inngå som en del av organiseringen.40
Deltakerne i Redd Barnas undersøkelse mener ordningen, omsorgssituasjonen
til asylsøkere mellom 15 og 18 år, og praksisen med å gi denne gruppen midlertidig oppholdstillatelse41 «medvirker til å gjøre en allerede sårbar gruppe enda
40 Vollebæk, Line Ruud. «Menneskehandel med barn. Barnevernets kunnskap om og arbeid med
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barn utnyttet i menneskehandel». Redd Barna, september 2012, s. 45.
Etter regjeringens 13 punkter for innstramming av asylpolitikken fra 2008, kan
det «etter en individuell vurdering gis begrensede tillatelser uten rett til fornyelse, for enslige mindreårige søkere over 16 år som i dag får oppholdstillatelse kun fordi norske myndigheter ikke finner omsorgspersoner» (for mer informa-
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mer sårbare for utnyttelse»42 . PRESS er også redd ordningen med å behandle
asylsøknadene til enslige mindreårige etter Dublin II-forordningen medvirker
til å gjøre gruppen enda mer sårbar og mener barn ikke skal inkluderes i ordningen.
6.4.2

Ansvar for oppfølging av saken

Ingen offentlige aktører har hovedansvaret for å følge opp enslige mindreårige
som har forsvunnet fra asylmottak. Kontakten hos Regionkontor Oslo sier at
det er UDI som har ansvaret, men innrømmer likevel at de kan gjøre lite fordi
det er politiet som eventuelt må etterforske. Enkelte politidistrikt sier UDI har
ansvaret for barna. Den regjeringsutnevnte arbeidsgruppen anbefalte at rolleforståelsen skulle forbedres for å hindre ansvarspulverisering (se oppfølgingspunkt fire). PRESS ser ikke at dette er 100 % fulgt opp. Etatene må ta sitt ansvar
og ikke skyve ansvaret over på andre. PRESS ser behovet for at én enkelt person
har hovedansvaret for å følge opp forsvinningssaker med enslige mindreårige
asylsøkere, for å sikre et mer samkjørt etterforskningsarbeid og for å slippe at
etatene skyver ansvaret forsvinningssaken over på andre. Arbeidsgruppen bak
2008-rapporten anbefalte også dette, men tiltaket er ikke iverksatt.
6.4.3

Mer handling

PRESS ser at mange av punktene i regkeringens arbeidsgruppe ikke er fulgt
opp. Nå er det satt ned en ny interdepartemental arbeidsgruppe for å følge opp
tiltak 25 i regjeringens handlingsplan mot menneskehandel. PRESS ser at kartlegging er viktig, men ser lite nytte i dette arbeidet dersom funnene ikke blir
fulgt opp. PRESS ønsker handling og mindre henvisning til handlingsplanen.
Utarbeiding av rapportene er ressurskrevende og tar lang tid. Denne tiden er
verdifull tid for barna.
6.4.4

Omsorgstilbudet for enslige mindreårige over 15 år

Langt flere enslige mindreårige asylsøkere forsvinner fra statlige mottak enn
fra barnevernets omsorgssentre. PRESS har fått innblikk i rutinene når bebosjon, se http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/pressesenter/pressemeldinger/2008/
innstramming-av-asylpolitikken.html?id=525564 [sist åpnet 10.11.12]).
42 Vollebæk, Line Ruud. «Menneskehandel med barn. Barnevernets kunnskap om og arbeid med
barn utnyttet i menneskehandel». Redd Barna, september 2012, s. 49 og 50.
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ere forsvinner fra Eidsvoll omsorgssenter, som er strengere enn UDIs retningslinjer.43 Omsorgssenteret er selv ansvarlige for å få vedkommende tilbake når
rømningsforsøk oppdages mens personen fortsatt er i nærområdet, og for at
nødvendige tiltak settes i verk. Verger, barnevernvakt og politi skal kontaktes
allerede etter to timer, og tidligere hvis det anses som nødvendig. Savnetskjema
skal sendes innen 24 timer.
Enslige mindreårige mellom 15 og 18 år har et svakere vern enn de under 15 år.
PRESS mener dette taler for en omsorgsoverføring av denne gruppen, fra UDI
til barnevernet. Barnekonvensjonen artikkel 1 slår fast at man er barn frem til
man er 18 år. Regjeringen behandler barn ulikt ved ikke å gi enslige mindreårige
asylsøkere mellom 15 og 18 år omsorgstilbud hos barnevernet.

43 Tilsvarende

rutiner finnes også ved de andre omsorgssentrene rundt om i landet.
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7

PRESS anbefaler

Kutt i meldefristen for mottak
«Straks» defineres som innen 24 timer. På den tiden kan forsvunne fra mottak
ha kommet seg langt av gårde, noe som gjør det vanskeligere å finne barnet.
Tidsfristen for når mottaket må melde forsvinning bør reduseres drastisk.
Avvikling av praksisen med at barn inkluderes i Dublin II-forordningen
PRESS mener asylsøkende barn ikke skal få sin søknad behandlet etter Dublin
II-forordningen. Norge skal etter artikkel 22 i Barnekonvensjonen sørge for at
barn på flukt får en trygg og god behandling. Det sikres ikke gjennom dagens
ordning.
Kartlegging og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere i kriminelle
miljøer
En stor andel av barna som forsvinner er «driftere» som overlever ved å bygge
nettverk i kriminelle miljøer. PRESS mener myndighetene burde iverksette tiltak for å fange opp denne utsatte gruppen. Det bør også kartlegges hvor vidt
disse barna er ofre for menneskehandel, og involveres i salg av narkotika eller
annen form for kriminalitet.
Oppnevning av én person som har hovedansvaret for saker hvor enslige midreårige har forsvunnet fra mottak
Den regjeringsutnevnte arbeidsgruppen foreslo dette i 2008, men det har så
langt ikke skjedd endringer. Ingen av instansene som er involvert gjør noe i
etterkant av forsvinningen, og PRESS mener dette er beklagelig. En person med
dette ansvaret vil i større grad sikre den mindreåriges rettigheter og at de ulike
etatene blir gjort oppmerksom på at forsvinningen ikke er tilfredsstillende fulgt
opp dersom det er tilfellet.
Opprette en koordineringsenhet i Oslo
Politiet i distrikts-Norge er mer eller mindre handlingslammede i (de mange)
tilfellene der enslige mindreårige asylsøkere har reist til Oslo. PRESS ser derfor
behovet for en koordinerende enhet i Oslo, med ansvaret for å følge opp saker
der det lokale politiet kommer til kort.
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Omsorgsoverføring
Langt færre forsvinner fra barnevernets omsorgssentre for enslige mindreårige
asylsøkere under 15 år enn fra mottakene. PRESS mener enslige asylsøkende
barn over 15 år har et svakere vern enn de under, og at omsorgen for den førstnevnte gruppen ikke er tilfredsstillende. Vi mener derfor at omsorgsansvaret
for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år bør overføres fra UDI til
barnevernet.
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