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Høringsinnspill til forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift (Statlig tilsyn med omsorgen 
for enslige mindreårige som bor i asylmottak) 
 
Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) takker for muligheten til å komme med innspill. Våre 
overordnede innspill er følgende: 
 

➢ Vi støtter forslaget om at det etableres et uavhengig tilsynsordning for mottak med enslige 

mindreårige. N.K.S. støtter at statens helsetilsyn skal ha overordnet ansvar for tilsynet. 

➢ N.K.S. mener at det bør presiseres at formålet med tilsynet er å avdekke hvorvidt barna 

faktisk gis et likeverdig omsorgstilbud som er i overenstemmelse med våre folkerettslige 

forpliktelser. 

➢ N.K.S. anbefaler at det utarbeides alderstilpasset informasjonsmateriale på ulike språk for å 

sikre at enslige mindreårige forstår formål og hvilke anledninger de har til å bidra ved et 

tilsynsbesøk. 

➢ N.K.S. mener at det bør innføres et uavhengig tilsyn med alle asylmottak. 

Vi vil i den videre redegjørelsen komme inn på ulike forhold som ligger bak disse vurderingen: 
 
Vi støtter forslaget om at det etableres en uavhengig tilsynsordning for mottak med enslige 
mindreårige.  
Enslige mindreårige som bor i asylmottak er i en særlig sårbar situasjon, og en rekke 
forskningsrapporter har anbefalt at det opprettes en uavhengig tilsynsordning. Vi er derfor svært 
glade for at det nå foreslås å etablere en slik tilsynsordning. 1 
 
N.K.S. støtter at tilsynsansvaret legges til Statsforvalteren forutsatt at det stilles tilstrekkelige med 
midler både til nødvendig spesialkompetanse og til at det gjennomføres hyppige besøk. Vi mener at 
det bør gjennomføres årlige tilsynsbesøk som en minimum. Vi anbefaler også at det legges opp til 
utstrakt bruk av uanmeldte besøk, spesielt i situasjonen ved for eksempel økte asylankomster og ved 
opprettelse av nye mottak. N.K.S. mener at en ny tilsynsordning også bør legge opp til regelmessig 
kontakt mellom tilsynsinstanser og uavhengige aktører, som frivillige organisasjoner som har nær 
befatning med mottaksdriften. Eksempler på slike aktører kan være organisasjoner som har 
intensjonsavtale, og/eller som mottar midler via tilskuddsordningene til UDI og IMDi knyttet til 
aktiviteter for beboere på mottak. Det er viktig at også andre aktører gis anledning til å gi 

 
1 N.K.S. mener at utforming av en slik tilsynsordning bør følge alle forslag og anbefalinger gitt i EASOs veiledning om 
mottaksforhold for enslige barn, operasjonelle standarder og indikatorer, herunder også definisjonen av hvem som skal 
regnes som enslige mindreårige. 



informasjon om forhold som observeres ved besøk på mottak, eller i dialog med beboere og eller 
ansatte. 
 
Departementet mener at rettssikkerheten til enslige mindreårige som bor i asylmottak styrkes 
gjennom forslaget ved at klager kan danne grunnlag for tilsynsbesøk. N.K.S. mener at klager fra 
beboere ikke bare kan, men bør danne grunnlag for tilsynsbesøk. Vi mener også at Statsforvalteren 
bør motta kopi av alle klager og utfallet av klagebehandlingen, for å kunne vurdere når det skal åpnes 
tilsyn. N.K.S. anbefaler også at funn fra både forskningsrapporter og evalueringer som påpeker 
uheldige forhold eller bekymringer angående mottaksdrift, og levekår for beboere alltid bør 
vektlegges ved vurdering av om tilsynsbesøk skal gjennomføres. 
 
N.K.S. mener at det bør presiseres at formålet med tilsynet er å kartlegge hvorvidt barna faktisk gis 
et likeverdig omsorgstilbud som er i overenstemmelse med våre folkerettslige forpliktelser 
I Norge har vi et barnevern som reguleres av barnevernloven, og N.K.S. mener at de faglige 
vurderingene som ligger bak denne loven bør gjelde alle barn i Norge under 18 år. Loven sikrer at 
tilbud og behandling skal være likeverdig og tilpasses det enkelte barns behov (Berg et al., 2015).  
N.K.S. mener at dagens krav til forsvarlig omsorg som følger av barnevernsloven kapittel 5A, også bør 
gjelde for UDI som omsorgsgiver. Det lages et kunstig skille mellom barn mellom 15 og 18 år med 
fluktbakgrunn, og andre barn i Norge mellom 15 og 18 år som er under barnevernets omsorg, uten 
noen faglig forankring for at enslige mindreårige asylsøkere skulle ha andre behov. Enslige 
mindreårige asylsøkere er i en særlig sårbar situasjon og det tilbudet de får i asylsøkerfasen er av 
avgjørende betydning med hensyn til deres psykiske helse, trivsel, utvikling og integrering i ny 
hverdag. Et bedre tilbud i den uforutsigbare asylsøkerfasen kan bidra til å forebygge barnas helse og 
gi dem nødvendig støtte.  
 
N.K.S. viser til Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter (NIM, 2016 og NIM, 2018) som 
fremhever at den forskjellsbehandlingen enslige mindreårige asylsøkere over 15 år er utsatt for når 
det gjelder omsorgstilbud er i strid med barnekonvensjonens bestemmelser. Barnekonvensjonen 
artikkel 22 forplikter staten til å gi alle enslige mindreårige asylsøkere et likeverdig alternativt 
omsorgstilbud som øvrige barnevernsbarn. 
 
Departementets forslag innebærer at det skal føres tilsyn med overholdelsen av kravene i 
utlendingsloven og tilhørende forskrifter. Tilsynet som foreslås her avgrenses dermed mot 
overholdelsen av andre sektormyndigheters regelverk og andre eksisterende tilsynsordninger. 
 
N.K.S. mener at et velfungerende tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak 
ikke kun kan omhandle overholdelsen av kravene i utlendingsloven og tilhørende forskrifter. Ansatte 
på mottak har ansvar for den daglige omsorgen, samtidig som de er pålagt informasjons-, 
returmotivasjons- og kontrolloppgaver av UDI. Det stilles ikke samme krav til drift av EMA- mottak, 
som til Bufetats omsorgssentre for barn under 15 år. På omsorgssentre er det barnevernloven som 
setter rammene, og omsorg basert på barnefaglige vurderinger er det førende for innhold og 
organisering av tilbudet. N.K.S. mener at barnevernslovens krav til forsvarlig omsorg også bør gjelde 
for UDI som omsorgsgiver. Det skapes et kunstig skille for barn mellom 15 og 18 år, og barn under 15 
år som ikke kan forsvares ut i fra et faglig vurdering av eldre barns omsorgsbehov (Berg et. al., 2015).  



Forskning2 tyder på at enslige barn over 15 år har store omsorgsbehov, slik at de store forskjellene 
vanskelig kan legitimeres ut fra mindre omsorgsbehov eller økonomiske hensyn. NIM anbefaler at 
enslige mindreårige asylsøkere over 15 år gis et omsorgstilbud som er både kvalitativt og 
rettighetsmessig likeverdig det tilbudet som gis til enslige mindreårige asylsøkere under 15 år og 
øvrige barnevernsbarn. N.K.S. støtter dette og mener derfor at et tilsyn med utøvelse av omsorgen 
for enslige mindreårige over 15 år derfor også bør likestilles hva gjelder krav til bemanning og 
kompetanse hos de mottaksansatte, som hos de ansatte på omsorgssentre. N.K.S. mener at det bør 
presiseres at formålet med tilsynet er å avdekke hvorvidt barna rent faktisk gis et likeverdig 
omsorgstilbud som er i overenstemmelse med våre folkerettslige forpliktelser.  
 
Vi viser for øvrig til våre egne, og en rekke andres3 høringsinstansers innspill knyttet til lovforslaget 
om at utlendingsdirektoratet skulle overta omsorgsansvaret for enslige mindreårige. At UDI har 
overtatt omsorgsansvaret for enslige mindreårige til tross for sterk kritikk fra en rekke fagmiljøer 
samt fra FNs Barnekomité, Menneskerettighetskomité og Torturkomité bør sees som en praktisk 
løsning, som ikke fritar Norges forpliktelser til internasjonale konvensjoner. N.K.S. er sterkt kritisk til 
at regjeringens lovendring i praksis undergraver disse barnas rettigheter.  
 
I henhold til barnekonvensjonen skal myndighetene legge forholdene til rette for at barn får den 
nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet. N.K.S. mener at disse forholdene naturlig 
nok må sees på i sammenheng. Departementet viser til at det eksisterer etablerte tilsynsordninger på 
andre sektormyndigheters områder som ivaretar helse, skole og barnevern. Departementet har 
derfor ikke vurdert hvorvidt det tilsynet som i dag føres med andre sektormyndigheter sikrer at 
andre sektormyndigheter overholder sitt regelverk og ivaretar sitt lovpålagte ansvar for enslige 
mindreårige som bor i asylmottak. N.K.S. mener det er svært uheldig at departementet ikke har 
vurdert dette. Vi mener at departementet bør vurdere at en sektormyndighet bør ha en overordnet 
forpliktelse til å ivareta at enslige mindreårige sikres sine rettigheter som barn.  
 
 
N.K.S. anbefaler at det utarbeides alderstilpasset informasjonsmateriale (video etc.) på ulike språk 
for å sikre at enslige mindreårige forstår formål og hvilke anledninger de har til å bidra ved et 
tilsynsbesøk. 
Departementet foreslår å forskriftsfeste at det ved alle tilsynsbesøk skal delta minst to 
representanter fra statsforvalteren, og å forskriftsfeste at tilsynsbesøket bør legges til tidspunkter 
der det kan forventes at det er enslige, mindreårige beboere og ansatte til stede ved asylmottaket. 
Videre foreslår departementet å forskriftsfeste at de enslige mindreårige skal ha rett til å snakke med 
de som utøver tilsynet uten at ansatte er til stede. N.K.S. støtter at det gjennomføres både jevnlige 

 
2 Forslaget går imot entydige anbefalinger fra det norske forskningsmiljøet, vi viser til følgende rapporter: Eide 2012, 
Valenta og Berg 2012, Lidèn mfl 2013, Deloitte 2014, Berg og Trondstad (red) 2015, Paulsen, Michelsen og Brochmann 
2016, Garvik, Paulsen og Berg 2016, Berg m.fl 2018, Svendsen mfl 2019, Fafo (2018), https://www.nkvts.no/vitenskapelig-
artikkel/long-term-mental-health-in-unaccompanied-refugee-minors-pre-and-post-flight-predictors/ 
https://www.nrk.no/ytring/mot-bedre-viten-om-barns-beste-1.13779206 

 
3 Høringsinnspill fra bl.a: Røde Kors, Redd Barna, Noas, Norsk Folkehjelp, Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter, 
Bufetat, Unicef Norge m.fl 

https://www.nkvts.no/vitenskapelig-artikkel/long-term-mental-health-in-unaccompanied-refugee-minors-pre-and-post-flight-predictors/
https://www.nkvts.no/vitenskapelig-artikkel/long-term-mental-health-in-unaccompanied-refugee-minors-pre-and-post-flight-predictors/
https://www.nrk.no/ytring/mot-bedre-viten-om-barns-beste-1.13779206


varslede og ikke varslede besøk. Ved begge tilfeller bør det sikres at tilgjengelig autorisert tolk kan 
delta. Vi støtter også forslaget om å forskriftsfeste at statsforvalteren skal gi de enslige mindreårige 
som bor i mottak informasjon om hvordan de kan ta kontakt med statsforvalteren utenom 
tilsynsbesøket. N.K.S. mener at det er svært sentralt at barn sikres anledning til å bli hørt i henhold til 
barnekonvensjonen. 
 
Vi anbefaler at det lages alderstilpasset og lettfattelig informasjonsmateriale på ulike språk, og gjerne 
i ulike informasjonskanaler (film, lydfil/podcast, brosyrer etc.) for å sikre at de mindreårige gjøres 
oppmerksomme på hvor de kan søke hjelp og få informasjon. Informasjonen må tilpasses barnas 
modenhet. Det er også svært sentralt at dette informasjonsmateriellet gir opplysninger om hvordan 
den enkelte kan gå frem rent praktisk for å klage, hvis de mener at asylmottaket ikke ivaretar sine 
oppgaver, eller hvis de har behov for mer informasjon om sine rettigheter og plikter. 
Departementet skriver at tilsynsbesøket ved behov kan avsluttes med et møte mellom 
statsforvalteren, de enslige mindreårige som bor i asylmottaket, de enslige mindreåriges 
representanter og ansatte ved asylmottaket, for å orientere om de foreløpige, faktiske funnene fra 
tilsynsbesøket. N.K.S. støtter formålet med dette, men vi mener likevel at dette bør vurderes i de 
enkelte tilfellene, basert på antall beboere og vurdering av hvor sensitive eventuelle funn viser seg å 
være. Det kan oppleves vanskelig å varsle om kritikkverdige forhold hvis dette tas opp på stedet. Vi 
mener at det bør legges til rette for at den mindreårige kan ta opp forhold i forkant, eller i etterkant 
enten skriftlig eller muntlig gjennom sin representant. N.K.S. mener det er særskilt fare for 
identifisering og kobling ved særskilte forhold som angår beboeres helsesituasjon og ber om at 
statsforvalteren er ekstra oppmerksom på dette i utarbeidelse av veilederen for tilsyn. 
 
N.K.S. mener at det bør innføres et uavhengig tilsyn med alle asylmottak, og at Statens helsetilsyn 
bør ha det overordnede ansvaret. 
En rekke forskningsrapporter som omhandler levekår for beboere på asylmottak har problematisert 
UDIs ulike ansvarsområder og hvordan disse fører til at det derfor er problematisk at UDI selv fører 
tilsyn med mottakene. UDIs rolle som både oppdragsgiver for mottaksdrift, og tilsynsmyndighet 
bidrar til at tilsynsrollen står i motsetningsforhold til rollen som tjenesteprodusent. UDI har også en 
dobbeltrolle ved at de er ansvarlige for å behandle søkerens asylsak, søknad om støtte til 
økonomiske ytelser samt søknader og klagesaker som omhandler økonomiske ytelsers til 
helsemessige forhold. Formålet med statlige tilsyn på velferdsområdet er å ivareta rettsikkerheten til 
de som mottar offentlige tjenester, og at disse er tilstrekkelige i omfang, samt at tilbudet er 
forsvarlig. Dette formålet er særlig viktig for utsatte grupper. Et annet mål er også at statlig tilsyn 
skaper tillitt både i allmenheten og hos mottakere av tjenester ved å sikre legitimitet til forvaltning av 
offentlige tjenester. Departementet nevner i høringsforslaget selv en rekke gode argumenter til 
formålet med en uavhengig tilsynsordning. N.K.S. kan ikke se hvorfor ikke de samme argumentene 
også er gjeldene når det gjelder tilsyn med ordinære asylmottak. Selv om enslige mindreårige er i en 
særlig sårbar situasjon, er det også andre sårbare grupper som bor på mottak i dag. Barn og unge 
som bor sammen med foreldre, gravide, kvinner som har vært utsatt for vold, traumatiserte 
flyktninger, asylsøkere med kronisk sykdom og eller med nedsatt funksjonsevne, er alle utsatte 
grupper som kan ha begrensede muligheter til selv å gi uttrykk for synspunkter om sin egen 
livssituasjon eller å fremme egne interesser på en tilfredsstillende adekvat måte.  
 



N.K.S. har i dag flere aktiviteter for familier på asylmottak. Våre frivillige har eksempler på 
barnefamilier med over 10 års botid på mottak. Flere av våre frivillige har i lengre tid vært bekymret 
over beboeres fysiske og psykiske helseutfordringer og helserettigheter. N.K.S. mener at det vil være 
naturlig at tilsynsmyndigheten gjennomfører samtaler med enkelte representanter for beboerne, 
herunder også med barn med fokus på levekår, ernæring og psykososialt bomiljø. Mottakstilbudet 
for asylsøkere har likheter med andre offentlige sentre for foreldre og barn. Det bør også åpnes for 
ekstra tilsyn med ordinære mottak når særlige forhold tilsier det, herunder forhold som knytter seg 
til klager fra beboere eller bekymringsmeldinger fra ansatte, andre etater, frivillige organisasjoner 
eller forskningsrapporter. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norske Kvinners Sanitetsforening 
 

 
 
Grete Herlofson                                    Cathrine Holst Salvesen 
Generalsekretær                Seniorrådgiver migrasjon og oppvekst
  


