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Sammendrag
Hvordan har Norge tatt i mot enslige mindreårige som har kommet til Norge som individuelle
asylsøkere i perioden 1988 – 2011? Utover 1980- tallet begynte det å komme et betydelig
antall enslige mindreårige til Norge som asylsøkere. Mange av disse unge asylsøkerne har slitt
med ulike psykiske problemer på grunn av sin fortid, men også fordi de har vært separert fra
sine foreldre og familie og har befunnet seg i et fremmed land. Omsorgstilbudet enslige
mindreårige asylsøkere har fått viser at Norge har forskjellsbehandlet disse i forhold til norske
barn. Dette gjaldt hele perioden, men det har også vært brudd i politikken, særlig i 2007 da
enslige mindreårige asylsøkere under 15 år fikk et tilbud som lignet på det norske barn uten
forsørgerpersoner fikk. Alle norske regjeringer har stått i dilemmaet mellom å følge
barnekonvensjonen og ta hensyn til barnets beste, og på den andre siden ta
innvandringsregulerende hensyn og spare penger. Økonomi og innvandringsregulerende
hensyn har blitt tillagt størst vekt av de regjeringene som har styrt asylpolitikken i tidsrommet
1988 – 2011. Dette har ført til en diskriminering og brudd på FNs barnekonvensjon. Staten
opererte i et parallellsystem innenfor omsorg, der den store majoriteten av enslige
mindreårige asylsøkere fikk et omsorgstilbud under UDI og ulike asylmottak.

IV

V

Forord
I 2015 kom det rekordmange flyktninger og asylsøkere til Norge. Både unge og gamle.
Mange var også barn, som kom hit uten foreldre. De som fulgte med i media, husker den
daglige oppdateringen av hvordan norske myndigheter tok imot asylsøkerne og at systemet
holdt på å kollapse. Mange engasjerte seg frivillig for flyktningene og asylsøkerne. Bak
tallene skjulte det seg enkeltpersoner som bar på hver sin historie. I denne oppgaven har jeg
skrevet om norsk politikk overfor enslige mindreårige asylsøkere. Det er lett å glemme
enkeltindividene når man skriver en akademisk oppgave om et så stort tema, men jeg håper at
oppgaven vil engasjere. Jeg har selv blitt kjent med mange enslige mindreårige asylsøkere da
jeg jobbet fem år på asylmottak og to år i et bofellesskap under Barneverntjenesten. Min tid
som miljøterapeut blant enslige mindreårige asylsøkere gjorde meg interessert i å se på
hvordan Norge har tatt imot denne gruppen asylbarn de siste tiårene.
Takk til min dyktige og hyggelige veileder Knut Kjeldstadli. Stor takk til Karin Andersen og
Hilde Lidén for at de stilte opp til intervju. Tusen takk til Annette, Aurora og Julia og mamma
og pappa for all hjelp og støtte. Jeg vil også takke mine medstudenter Anders, Ole- Martin,
Ingeborg og Helene.
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Forkortelser
BLD – Barne- og likestillingsdepartementet. Opprettet 1. januar 2006. Tidligere Barne- og
familiedepartementet. 1. januar 2010 endret departementet navn til Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet. (I 2016 ble departementet igjen hetende Barne- og
likestillingsdepartementet.) Forkortelsen BLD blir brukt i perioden fra 2006 og fram til i dag.
UDI – Utlendingsdirektoratet. Opprettet 1. januar 1988, under Kommunal- og
arbeidsdepartementet. Fra 2006 ble UDI underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og
UDI ble delt i to direktorater, UDI og det nyopprettede Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi). 1. januar 2010 byttet UDI departement igjen, og ble nå underlagt Justis- og
politidepartementet.
NOU – Norges offentlige utredninger
NGO – Non- governmental organization. Ikke- statlig organisasjon.
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1 Innledning
Det har til ulike tider vært debatt rundt innvandring og behandlingen av enslige mindreårige
som har kommet til Norge. På 1930- tallet kom det enslige mindreårige jødiske flyktninger til
Norge. På 1950- tallet tok Norge i mot ungarske flyktningbarn.1 Denne oppgaven omhandler
enslige mindreårige asylsøkere som har kommet til Norge fra 1988 til 2011. Vi skal se på
hvordan norske myndigheter har tatt imot enslige mindreårige asylsøkere og om
asylpolitikken har endret seg de siste tiårene i forhold til denne gruppen asylsøkere.

1.1 Definisjonen av enslige mindreårige asylsøkere
«Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge under 18 år som kommer til Norge uten
foreldre eller andre omsorgspersoner og søker asyl», lyder definisjonen til BLD.2 I 1989 ble
enslige mindreårige asylsøkere definert av Kommunal- og Arbeidsdepartementet som
«personer under 18 år, uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge».3
Myndighetsalderen i Norge har vært 18 år siden 1979.4 Dette er fastsatt i vergemålslovens
paragraf åtte; «Personer som ikke har fylt 18 år, er mindreårige»5, og i FNs barnekonvensjon
artikkel én; «I denne konvensjonen menes med barn ethvert menneske under 18 år, hvis ikke
barnet blir myndig tidligere etter den lovgivning som gjelder for barnet». 6 Disse lovene har
vært viktige for hvilke rettigheter enslige mindreårige asylsøkere har hatt i vår tidsepoke. Vi
skal se nærmere på barnekonvensjonen i denne oppgaven.

1.2 Brudd på barnekonvensjonen?
Norske myndigheter har plikt til å følge Barnekonvensjon, både når det gjelder norske barn og
barn med utenlandsk statsborgerskap. Alle barn som befinner seg på norsk jord omfattes av
Barnekonvensjonen. De siste 25 årene har det pågått en diskusjon i det offentlige ordskiftet
om Norge bryter barnekonvensjonen med hensyn til enslige mindreårige som bor på
asylmottak. Allerede i 1989 kom den første handlingsplanen for enslige mindreårige
1

Ketil Eide, "Enslige asylbarn og historiens tvetydighet," (2007).,41.
Regjeringen.no, «Enslige mindreårige asylsøkere».
3
"Plan for mottak av mindreårige asylsøkere uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge," red. (Oslo:
KAD, 1989). Side 3.
4
Snl.no, s.v. «mindreårig». https://snl.no/mindre%C3%A5rig. Besøkt 06.04.17.
5
Vergemålsloven, § 8.
6
Sandberg, Kirsten (Red.) m.fl.: «Barnekonvensjonen – barns rettigheter i Norge», 362.
2
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asylsøkere. Her ble det poengtert at enslige mindreårige måtte behandles som barn, ikke
voksne. Dette er 28 år siden. Det var Kommunal- og arbeidsdepartementet som utarbeidet
denne planen. Denne skal vi se på i kapittel tre. Etter dette har det kommet en rekke bøker og
rapporter fra regjeringer, akademia og utvalg, der enslige mindreårige asylsøkeres levekår blir
omhandlet. Det som går igjen i mange av rapportene er budskapet om at dette er barn som
trenger et tilpasset omsorgstilbud i tråd med barnekonvensjonen. Eksempler på utgivelser der
dette har blitt påpekt er «Barn og unge i statlig mottak» fra 19947, «Barn som asylsøkere.
Elle, melle, deg fortelle…» fra 19968, «Enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere – en
studie av de unge og deres omsorgspersoner i kommunene» fra 19979, «Enslige mindreårige
flyktninger og asylsøkere: en kunnskapsstatus» fra 199710, «Håndbok for kommunene om
arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger» fra 200111 og NOU 2011:10. «I
velferdsstatens venterom. Mottakstilbudet for asylsøkere».12
Advokat Mette Y. Larsen i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg ble intervjuet av
Aftenposten 28. mai 2005. Der hevdet hun at Norge forskjellsbehandlet barn, i strid med
barnekonvensjonen, fordi enslige mindreårige asylsøkere ikke fikk hjelp av barnevernet.
Advokatforeningen mente at norske barn ikke ville blitt behandlet på den måten enslige
mindreårige asylsøkere ble behandlet på. I intervjuet påpekte hun at norske myndigheter brøt
med menneskerettighetene og barnekonvensjonen på flere punkter. I tillegg hevdet Larsen at
norske myndigheter, i 2005, gjorde dette for å sende et signal til de landene barna kom fra om
at de ikke var ønsket i Norge.13 I 2007 ble enslige mindreårige asylsøkere under 15 år overført
fra utlendingsmyndighetene til omsorgssentre under barnevernet. I 2015 gjentok
Advokatforeningens leder, Erik Keiserud, i foreningens årstale, at barnevernet burde ha
ansvaret for de enslige mindreårige asylsøkerne, også mindreårige mellom 15 og 18 år.14

7

Ayako Tsuda og Utlendingsdirektoratet, Barn og unge i statlig mottak (Oslo: Utlendingsdirektoratet, 1994).
Side 11-13 og 37.
8
Elise Kipperberg og Redd Barna, Barn som asylsøkere : elle, melle, deg fortelle (Oslo: Universitetsforlaget,
1996).
9
Anne Hushagen, "Enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere : en studie av de unge og deres
omsorgspersoner i kommunene," i IMER Norway/Bergen publications (trykt utg.), red. (Bergen: IMERNorway/Bergen, 1997).
10
Solberg, Atle: «Enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere: en kunnskapsstatus», 14-16.
11
NOU 2011:10, 245-246.
13

Intervju med Larsen i Aftenposten, skrevet av Elise Jensen. 28. mai 2005.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Norge-forskjellsbehandler-asylbarn-6355450.html. Sist besøkt
01.02.17.
14
http://www.advokatbladet.no/2015/11/de-rike-far-den-beste-rettsstaten/. Sist besøkt 10.10.16.
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Det har blitt stilt få krav til bemanning og utdanning av ansatte innenfor asylmottaksbransjen,
også på mottak for enslige mindreårige. Dette har stått i sterk kontrast til hva som har vært
gjeldende både i landets barnevernsinstitusjoner og i omsorgssentre for enslige mindreårige
asylsøkere under 15 år, som ble opprettet i 2007.
Enslige mindreårige asylsøkere har stort sett blitt plassert på egne asylmottak, som først og
fremst har vært driftet av private selskaper. Norsk Folkehjelp har også drevet noen mottak,
mens noen få andre har vært kommunalt drevet. Staten har lagt sterke føringer for
asylmottaksdrift. Mottaksdriften har blitt lagt ut på anbud, og økonomi har hatt mye å si for
hvem som har vunnet anbudet. Det har vært UDI som har konkurranseutsatt mottaksdriften
for enslige mindreårige asylsøkere. Den driftsoperatøren som kunne legge fram et nøkternt
botilbud, og som følgelig kunne drive mottaket innenfor strenge økonomiske rammer, har hatt
størst sjanse til å vinne anbudskonkurransene. UDI har på den annen side lagt vekt på kvalitet
av driften i et barnefaglig perspektiv, noe som kommer fram av UDIs krav til
driftsoperatørene og i UDIs rundskriv.15
Hvilken lovhjemmel har norske myndigheter hatt for å plassere omsorgsansvaret for
asylsøkende barn hos multinasjonale aksjeselskap og andre kommersielle aktører? Ifølge en
juridisk spesialoppgave fra 2003 er det nærmeste man kommer en hjemmel å finne i UDIs
egne saksbehandlingsrutiner; «saksbehandlingsrutinene enslige mindreårige asylsøkere»,
punkt 2.2.16 Barnekonvensjonens rolle i forhold til enslige mindreårige asylsøkere skal vi
komme tilbake til i kapittel tre og fire.

1.3 Problemstillinger og avgrensing
Som sagt innledningsvis, skal vi i denne oppgaven se på hvordan norske myndigheter har tatt
imot enslige mindreårige asylsøkere i perioden fra 1988 og fram til 2011. Oppgaven vil ha et
hovedfokus på omsorgsansvaret for denne gruppen asylsøkere. De to hovedproblemstillingene
i denne oppgaven er:
- Hva ble gjort for enslige mindreårige asylsøkere i denne perioden?

15

https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-034/. Sist besøkt 24.03.17.
Karianne Andreassen, "Er det formelle grunnlaget for å plassere enslige mindreårige asylsøkere i mottak , i
strid med legalitetsprinsippet og Barnekonvensjonens artikkel 2 om ikke-diskriminering?" (2003). Side 19.
16
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- Hvorfor ble enslige mindreårige asylsøkere forskjellsbehandlet i forhold til norske barn?
Delspørsmål til denne problemstillingen er: Hvorfor ble aldri enslige mindreårige asylsøkere
over 15 år tatt hånd om av barnevernet? Hva sa barnekonvensjonen og FNs barnekomité om
forskjellsbehandlingen?
Jeg har valgt å fokusere på hvilke rettigheter enslige mindreårige asylsøkere har hatt ifølge
lover og forskrifter og i hvilken grad disse rettighetene har blitt innfridd i realpolitikken. Om
barnekonvensjonen har blitt fulgt, og hvorvidt enslige mindreårige asylsøkere har blitt
forskjellsbehandlet i forhold til norske barn, vil som nevnt være et hovedfokus.
Omsorgsansvaret har vært spesielt relevant i denne sammenhengen. Vi skal se på argumenter
for og imot en overføring av omsorgsansvaret fra UDI til barnevernet. Det vil også bli lagt
vekt på om det har vært en kontinuitet i asylpolitikken overfor enslige mindreårige eller om
politikken endret seg mye i perioden 1988 - 2011.
I 1988 ble UDI opprettet, og flyktning- og asylpolitikken ble mer systematisert. Denne
oppgaven skal som nevnt ta for seg politikken fra 1988 og fram til og med 2011. Et viktig
årstall var 2007, året da Stoltenberg II- regjeringen, etter press17, vedtok at enslige
mindreårige under 15 år skulle overføres fra asylmottak og tas hånd om av barnevernet.18
Barnevernloven ble endret i 2008, og dermed ble det lovhjemmel for å bosette enslige
mindreårige asylsøkere under 15 år på omsorgssentre under barnevernet.
Jeg ønsker å belyse forskjellsbehandlingen som enslige mindreårige asylsøkere har blitt utsatt
for sammenlignet med hvordan norske barn under barnevernet har blitt behandlet. Siden det
skjedde en endring for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år i 2007/2008, ønsker jeg å
skrive om temaet også noen år etter denne endringen. Da får jeg i tillegg belyst
forskjellsbehandlingen mellom enslige mindreårige asylsøkere over og under 15 år. Jeg har
valgt å stoppe opp i 2011. Det har skjedd mye innenfor asylpolitikken overfor enslige
mindreårige asylsøkere de siste årene, men jeg har vært nødt til å markere en tidsavgrensning,
siden denne oppgaven ikke skal ta for seg dagens situasjon.

17

I 2006 kom det en utredning skrevet av flere ikke- statlige organisasjoner (NGOs) og Barneombudet. De var
bekymret for om Stoltenberg II- regjeringen ville oppfylle løftet om en overføring av omsorgsansvaret fra UDI til
barnevernet. Utredningen het «NGOU 2006:1. Først og fremst barn – overføring av omsorgsansvaret for
enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet.»
18
Statsbudsjettet for 2008. St. prp. Nr. 1 (2007-2008). Side 44.
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Det er mange temaer man kan skrive om innenfor norsk politikk overfor enslige mindreårige
asylsøkere. Jeg har av arbeidsmessige årsaker vært nødt til å begrense meg til noen, for å
kunne gå litt i dybden på de temaene jeg har valgt å skrive om. Temaer jeg i liten grad
kommer inn på i denne oppgaven er menneskehandel og såkalt «midlertidig» opphold for
enslige mindreårige asylsøkere. Dette er viktige temaer som det ikke har blitt skrevet mye om
innenfor historiefaget, og som også henger sammen med barnekonvensjonen. Jeg har heller
ikke tatt for meg spørsmålet om aldersvurdering. Ikke alle enslige mindreårige asylsøkere har
reelt sett vært mindreårige. Noen har oppgitt en yngre alder enn den reelle, både fordi det kan
ha vært enklere å få opphold som mindreårig og fordi mindreårige asylsøkere har hatt en del
rettigheter som ikke voksne asylsøkere har hatt. Spørsmål rundt hvem som har fått opphold
eller hvem som burde fått opphold ligger også utenfor det vi skal se på i denne oppgaven. Det
gjelder også hvorfor det har kommet mange enslige mindreårige asylsøkere til Norge.

1.4 Litteratur
Ikke før på slutten av 1980- tallet fantes det god statistikk på ankomster av enslige
mindreårige flyktninger, og det er først de siste 15 årene man finner en bredere forskning på
temaet. En utfordring jeg har støtt på under arbeidet med denne oppgaven har vært at det
finnes mye litteratur og materiale som tar for seg de aller siste årene. Jeg har vært bevisst på
at det jeg skriver ikke blir lignende for mye på en samfunnsvitenskapelig oppgave. Jeg har
skrevet en historisk og kronologisk organisert oppgave. Allikevel har det vært relevant og
viktig litteratur å finne utenfor historiefaget. Det meste av faglitteraturen om enslige
mindreårige asylsøkere har blitt skrevet av andre enn historikere.
I boka «Barn på flukt – psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger»19 fra 2012
beskrives temaet fra ulike fags synsvinkler. Redaktør for boka var sosiolog Ketil Eide, som
har skrevet mange bøker og artikler om dette temaet. Selv om det ikke er noen historikere
som bidrar i boka, så omfatter boka historiske perspektiver på de enslige mindreårige
asylsøkerne. Flere av kapitlene i boka er skrevet av jurist Elisabeth Gording Stang. I kapitlene
tar hun blant annet opp barnekonvensjonens forbud mot diskriminering og den rettslige
reguleringen av omsorgssituasjonen. Gording Stang konkluderer med at «Det vil være i strid
med forbudet mot diskriminering i artikkel 2 å yte dårligere omsorg til enslige mindreårige

19

Ketil Eide, Barn på flukt : psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger (Oslo: Gyldendal, 2012).
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asylsøkere enn til andre barn under offentlig omsorg»20. De juridiske problemene rundt
forskjellsbehandlingen av enslige mindreårige asylsøkere har blitt behandlet i flere bøker og
artikler, også masteroppgaver.21 FNs barnekomité har vært kritisk til Norges politikk på dette
området. To bøker som er aktuelle i denne sammenhengen, er Terje Einarsens
«Barnekonvensjonens status og rolle i asylsaker»22 og «Barnekonvensjonen: barns rettigheter
i Norge», skrevet av …23.
Jurist Vigdis Vevstad skrev boka «Refugee protection – A European challenge»24 fra 1998
der hun skriver om flyktninger og forfølgelse i et historisk perspektiv. Grete Brochmann og
Knut Kjeldstadli omhandler samme tema i «Innvandringen til Norge – 900 – 2010»25 fra
2014.
I Antologien «Asylsøker – I velferdsstatens venterom»26 fra 2012, er det en artikkel om de
faglige problemstillingene rundt mottak av enslige mindreårige. Artikkelen er skrevet av Ketil
Eide og sosialantropolog Hilde Lidén. Forfatterne mente at den differensierte politikken
overfor de under og over 15 år, som kom i 2007, var et kunstig skille, oppkonstruert av
myndighetene.
De fleste forskerne og forfatterne av bøker og artikler om enslige mindreårige asylsøkere har
vært kritiske til at ikke alle enslige mindreårige asylsøkere har blitt plassert på omsorgssentre
under barnevernet. For meg har det vært viktig å finne ut om det har vært andre synspunkter
rundt dette temaet. Som vi skal se, har det vært noen motstemmer.
Når man leser faglitteratur om mottak av enslige mindreårige asylsøkere fra 1980- og 1990tallet, er det påfallende hvor like mange av problemstillingene og diskusjonene var de man
finner på 2000- tallet. Et eksempel er advokat Arild Humlens artikkel om «Unge flyktningers

20

Gording Stang, «Den rettslige reguleringen av omsorgssituasjonen», 145.
Andreassen, Karianne: Er det formelle grunnlaget for å plassere enslige mindreårige asylsøkere i mottak , i
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rettsstilling i teori og praksis» fra 199227, der han blant annet argumenterte for at
barnekonvensjonen skulle stå over norsk lov ved konflikt med andre lover, såkalte
lovkollisjoner. Justisdepartementet, på sin side, uttalte at fremmedreguleringshensynet måtte
gå foran barnets beste28, den gang som ved flere andre tilfeller, både før og etter denne
utgivelsen. Artikkelen ble skrevet i artikkelsamlingen «Unge flyktninger i Norge. 50 års
erfaring», gitt ut av Kommuneforlaget og Redd Barna. Det var kanskje ikke overraskende at
Redd Barna hadde gitt ordet til en advokat som var mest opptatt av barnets beste. Debatten
om hvor mye barnets beste skulle vektlegges i asylpolitikken, har blitt ført av politikere i
regjering og på Stortinget. Debatten har også blitt ført i media, der særlig Redd Barna har vært
en tydelig stemme. Organisasjonen har alltid ment at barnets beste skulle gå foran
innvandringsregulerende hensyn og at ved en eventuell lovkollisjon, skulle
barnekonvensjonen trumfe andre lover.
Det har blitt skrevet flere bøker og artikler om det psykososiale arbeidet med enslige
mindreårige flyktninger. Flere masteroppgaver har også omhandlet dette temaet. Så fra denne
synsvinklingen finnes det mye materiale.

1.5 Kilder og metode
Stortingets arkiv har vært en viktig kilde for meg. I tillegg til det omfattende materialet som
man kan søke opp på Stortingets nettsider, har jeg fått tilsendt mange dokumenter fra arkivet
deres per mail. Jeg har også sett på relevante utredninger i «Norges offentlige utredninger»
(NOUer). Annen interessant litteratur og skriftlige kilder har jeg funnet hos: UDI, BLD,
Justisdepartementet, Redd Barnas arkiv, Barneombudet og Norsk Organisasjon for
Asylsøkere (NOAS). Jeg har fått oversendt mange dokumenter fra ulike departementers
arkiver. Redd Barnas arkiv er plassert på Riksarkivet, der jeg har studert brev og dokumenter
angående enslige mindreårige asylsøkere. Gjennom dette arkivet fikk jeg også innsyn i
førstehåndskilder fra forvaltningen, som UDI. Det har vært viktig, fordi det ikke var like lett å
få innsyn i UDIs arkiv.
Jeg har sett på UDIs årsrapporter når jeg har redegjort for ankomsttall. Statistikk fra 1980 og
1990- tallet er lite tilgjengelig. Dette blir belyst i kapittel to.
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Jeg har også sett på debatten som har vært rundt flyktningbarn i media de siste tiårene.
Nyhetsoppslag og debattinnlegg har gitt en bredere forståelse av hvilke oppfatninger det har
vært rundt temaet både blant organisasjoner og blant politikere i posisjon og opposisjon. Ved
hjelp av søkemotoren til Atekst, har jeg sett på i hvor stor grad media har skrevet om enslige
mindreårige asylsøkere og sammenlignet med ankomsttall år for år.
Når man ser på biografiene til ledende politikere, finner man ikke mye om asylpolitikk. Knut
Storberget (Ap) omtalte ikke asylpolitikken i sin bok «Det er dine øyne jeg ser»29 fra 2012,
selv om boka skildret Storbergets tid som justismininister fra 2005 til 2011. Heller ikke
biografien «Jens Stoltenberg. Et portrett»30, omhandlet asylpolitikken til Jens Stoltenberg.
Biografier til andre statsråder som har hatt ansvar for enslige mindreårige, inneholder også lite
om denne gruppen asylsøkere. I portrettet av Valgerd Svarstad Haugland (KrF), «Valgerd eit
portrett», ble verken integrering eller innvandring omhandlet.31 Hun var barne-, familie- og
forbrukerminister i perioden 1997-2000. Asylpolitikken som har blitt ført overfor enslige
mindreårige asylsøkere har ikke vært det som har engasjert statsrådene mest når de har sett
tilbake på sitt virke som statsråder. Det finnes unntak. Tidligere statsråd i Arbeiderpartiet,
Karita Bekkemellem skrev en del om temaet i sin bok «Mitt røde hjerte»32, noe vi skal
komme tilbake til. Bekkemellem var barne-, likestillings- og inkluderingsminister fra 20052007.
Tidlig i arbeidet med denne masteroppgaven gjorde jeg to intervjuer for å få en best mulig
oversikt over temaet. Jeg har intervjuet stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen og
forsker på institutt for samfunnsforskning, sosialantropolog Hilde Lidén. Lidén har forsket på
enslige mindreårige asylsøkere i flere år og har publisert en rekke rapporter innenfor dette
emnet. Karin Andersen er kanskje den politikeren på Stortinget som har jobbet lengst og
engasjert seg mest for de enslige mindreårige asylsøkerne i Norge. Siden jeg ikke har
intervjuet noen politikere fra andre partier har jeg vært nøye med å sjekke opp informasjonen
jeg har fått fra Andersen med andre kilder i etterkant. Jeg har også hatt i bakhodet at Andersen
nok har hatt interesse av å skape et bilde av at SV har gjort det riktige.
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Jeg har nesten utelukkende brukt skriftlige kilder i denne oppgaven. I min omgang med kilder
og sekundærlitteratur har det vært viktig å være kritisk til hvem som har kommet med
opplysningene og fra hvilken kontekst materiale er hentet fra. Jeg har hatt et klassisk
kildekritisk utgangspunkt. Jeg har tenkt at dette på mange måter er «common sense». Det
følger av sunn fornuft å forholde seg kritisk til utsagn og opplysninger man finner når man
skal skrive en akademisk tekst. En systematisert «common sense», kan man kanskje kalle
metoden jeg har brukt i min omgang med kilder og sekundærlitteratur. I alle tilfeller har det
vært viktig å granske kildene og «bestemme opphavet deres og formålet med dem»33, som
Knut Kjeldstadli har uttrykt det i «Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i
historiefaget». Det har vært ekstra viktig for meg å granske kildene i og med at dette er en
oppgave om enslige mindreårige asylsøkere der mange har hatt et sterkt engasjement og
debattene har vært intense både i offentligheten og i forvaltningen. Vi vet at politisk ømtålige
temaer kan føre til en muntlig og skriftlig ordveksling der sannheten kan ligge et sted i
midten. Ikke alt er den hele og fulle sannheten, og ikke alt er løgnaktig eller irrelevant.
Når jeg har lest politiske dokumenter fra Stortingsarkivet eller høringsuttalelser fra Redd
Barna som jeg har funnet i deres arkiv, har det vært viktig å gjennomføre en kritisk lesning av
teksten og se om det har vært vikarierende motiv for ulike uttalelser. Det har også vært viktig
å ha et øye for hva det ikke har blitt skrevet om. Jeg har for eksempel sett på pressemeldinger
som har blitt sendt ut fra departementene og som har omhandlet enslige mindreårige
asylsøkere. Når BLD har skrevet om overtakelsen av omsorgsansvaret for enslige mindreårige
asylsøkere, har jeg sett at de noen ganger har utelatt mindreårige over 15 år. Da har jeg vært
nødt til å se på andre tekster for å få et fyldigere bilde av saken. Hvis jeg bare hadde sett på
pressemeldingene, kunne jeg ha trukket konklusjonen at de anførte opplysningene gjaldt alle
enslige mindreårige asylsøkere, også de over 15 år. Et annet eksempel på kritisk lesning har
vært når jeg har lest brev, som lå i Stortingsarkivet, fra Driftsoperatørene, det vil si de som
driver asylmottak på vegne av UDI. I brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og BLD,
skrev de at de mente de burde lyttes til i forbindelse med overføringen av omsorgen fra
asylmottak til barnevernet for enslige mindreårige asylsøkere, fordi det ville være det beste
for barna det gjaldt. Her måtte jeg spørre om motivet kanskje ikke alene var «barnets beste»,
men at det ble brukt som et vikarierende motiv for mulige økonomiske tap for
organisasjonene (og de to kommunene som på dette tidspunkt drev mottak for enslige
33
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mindreårige). På den andre siden har jeg også forholdt meg kritisk til rapporter som har blitt
gitt ut av Redd Barna. Jeg har vært opptatt av hvem som har vært avsender eller forfatterne av
ulike rapporter jeg har lest og brukt som kilder og litteratur. Hvis en rapport gitt ut av Redd
Barna faller ned på en konklusjon som er den samme konklusjonen som regjeringen har falt
ned på, er det kanskje mindre grunn til å være skeptisk til konklusjonen enn hvis Redd Barnas
rapport faller ned på en helt annen konklusjon enn regjerningen. Det behøver ikke bety at
Redd Barnas konklusjon er feil, men da har det vært viktig for meg å være klar over at dette er
konklusjonen til forfatterne av rapporten skrevet for Redd Barna. Det samme gjelder når jeg
har lest offentlige utredninger og FAFO- rapporter. Hvem er forfatterne? Hvilket ståsted har
de? Hvem er oppdragsgiveren? Har det ligget noen føringer bak? Dette er spørsmål jeg har
hatt med meg når jeg har jobbet med kilder og litteratur. De gangene jeg har vært i tvil rundt
objektiviteten til utsagn, brev, rapporter eller pressemeldinger, har det vært viktig å prøve å
finne supplerende dokumentasjon.
Noen av kildene har jeg brukt som både levning og beretning. Når jeg har lest rapporter fra
1990- tallet om hvordan omsorgen burde være for enslige mindreårige asylsøkere, har jeg
brukt rapportene som en beretning når de beskrev hvordan omsorgen var i tidsperioden den
omhandlet, og jeg har brukt rapportene som levning i den forstand at den representerte en
tidsepoke der man kanskje omtalte emnet på en annen måte enn man for eksempel gjorde i
2011.
Jeg har noen ganger gjennomført en fortolkende lesing av mine kilder. Det har vært
interessant å se på hvilke ordvalg og definisjoner ulike kilder har brukt på denne gruppen
asylsøkere. I BLDs egen håndbok for kommunene fra 2011 skrev de at alle barn på norsk jord
skulle omfattes av barnekonvensjonen.34 I teksten under ble det henvist til
barnekonvensjonen.
I arbeidet med enslige mindreårige er følgende artikler spesielt viktige:
Artikkel 1, Barnets alder: Alle under 18 år regnes som barn.
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Artikkel 2, Forbud mot forskjellsbehandling: Det er ikke lov å diskriminere mellom
asylsøkere og andre barn som oppholder seg i Norge. Dette gjelder selv om barnet er
her ulovlig.35
I samme bok skrev de allikevel at de ikke ville definere flyktningbarn over 15 år som barn i
deres navngivning av denne gruppen: «I denne boken vil vi referere til gruppen fra 0 opp til
fylte 15 år som barn. Gruppen mellom 15 og 18 år vil vi betegne som unge/ungdom.»36 Om
det skulle gå et skille mellom mindreårige over og under 15 år når det kom til rettigheter og
omsorgstilbud har vært et hoved- stridsspørsmål i vår periode, både blant politikere og
organisasjoner.

1.6 Min bakgrunn
Jeg har selv jobbet med enslige mindreårige asylsøkere som miljøterapeut fra 2008 til 2013,
både på asylmottak og i bofellesskap under Barneverntjenesten. Jeg har derfor en god
kjennskap «innenfra systemet» til fagfeltet jeg har skrevet om her. Disse erfaringene har jeg
brukt i arbeidet med masteroppgaven der det har vært relevant, for eksempel når det gjelder
hvem som sitter med ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere i forvaltningen. Naturlig nok
har jeg i mitt arbeid med barn og ungdom som har søkt asyl i Norge gjort meg opp en del
meninger. Det er ikke minst derfor jeg mener det er viktig å informere om min bakgrunn, som
kan gjøre at jeg blir mindre objektiv i framstillingen enn en person utenfra ville være. På den
annen side kjenner jeg flere av aktørene jeg har studert og skrevet om, noe som kanskje har
ført til færre misforståelser. Jeg har på bakgrunn av egne erfaringer kunnet forholde meg
kritisk til det jeg har fått opplyst, i tillegg til en generell kildekritisk innstilling. På den måten
kan det hende at min oppgave er vel så objektiv i framstillingen av historien som en som ikke
kjenner fagfeltet fra før. Uansett har det vært viktig for meg å være klar over og oppmerksom
på at jeg er farget av mine opplevelser og egen erfaring. I tillegg har jeg selvfølgelig vært
åpen for at jeg kunne finne ut noe som ikke samsvarte med det jeg først har antatt. Det er
forskjell på å ha en forutinntatt holdning, men være åpen for at holdningen kan endre seg
underveis i oppgaveskrivingen og det å ha en forutinntatt holdning der man nærmest har
skrevet ned konklusjonen på forhånd og derfor bare leter etter argumenter som styrker ens
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egen hypotese. Under hele prosessen har jeg søkt å være kritisk til mine fordommer. Alt i alt
har jeg falt ned på at det har vært positivt for oppgaven at jeg kjente til mye av det jeg har
forsket på og skrevet om.

1.7 Disposisjon
Denne framstillingen er i hovedsak kronologisk inndelt. I kapittel to skal vi først se på
historien før opprettelsen av UDI i 1988. Deretter skal vi ta for oss hvor mange som har
kommet i perioden 1988-2011. I kapittel to skriver jeg også om hva mange enslige
mindreårige har hatt til felles. Til slutt i kapittelet skal vi vende tilbake til barnekonvensjonen.
Kapittel tre omhandler politikken som har blitt ført overfor enslige mindreårige asylsøkere i
perioden fra 1988 til 2004. I 2004 ble fokuset rettet mot enslige mindreårige asylsøkere i
større grad enn tidligere.
I kapittel fire skal vi se på hvordan politikken utviklet seg i årene 2005 - 2012. I 2005 kom SV
i regjering. SV hadde vært kritisk til tidligere regjeringers politikk overfor denne gruppen
asylsøkere. I dette kapittelet skal vi se om regjeringsskiftet endret politikken overfor de
enslige mindreårige asylsøkerne.
Kapittel fem inneholder sammendrag og konklusjon.
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2 Enslige mindreårige asylsøkere hvem er de?
I dette kapittelet skal vi se på hvem som har kommet til Norge som enslige mindreårige
asylsøkere og på noe av det som gjør denne gruppen asylsøkere spesiell. Statistisk sentralbyrå
og UDI har lite statistikk over asylsøkere fra 1980- og 1990- tallet.37 Tall og fakta om enslige
mindreårige asylsøkere fra disse tiårene, har jeg hentet fra både UDI og andre kilder. Hvor
mange umyndige har kommet til Norge siden Norge begynte å få individuelle asylsøkere?
Hva har vært de største utfordringene for disse? Og hvilke rettigheter har de hatt? Dette er
kunnskap vi trenger for å kunne svare på hovedproblemstillingene. Først skal vi se på det
historiske bakteppet, norsk flyktning- og asyl politikk før UDI ble opprettet i 1988.

2.1 Tiden fram til 1988
Som nevnt i innledningen tok Norge i mot enslige mindreårige jødiske flyktninger på 1930tallet, og på 1950- tallet tok Norge i mot ungarske flyktningbarn. Blant de rundt 1500
ungarske overføringsflyktningene som kom til Norge i 1956 og 1957, var 55 under 18 år. I
tillegg kom det 119 unge gutter gjennom organisasjonen «Europas Flyktningbarn» som
KFUM hadde kontakt med. Alle disse guttene var under 19 år.38
Den norske flyktningpolitikken har blitt omorganisert en rekke ganger. I tiden fra 2.
verdenskrig og fram til 1982 hadde «Det Norske Flyktningeråd» ansvaret for mottaks- og
integreringsarbeidet. I 1975 ble det opprettet et Innvandringssekretariat i det daværende
Kommunal- og arbeidsdepartementet. Det var behovet for å koordinere og se
innvandringsspørsmålene i sammenheng som var årsaken til opprettelsen av sekretariatet,
opplyste Kommunaldepartementet i deres 50 års- jubileumsbok fra 1998.39
Først da de vietnamesiske flyktningene kom til Norge på slutten av 1970- tallet, kom
kommunene aktivt med, og fra 1. juli 1982 ble arbeidet med flyktninger et kommunalt
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ansvar.40 Det var mange enslige mindreårige blant de vietnamesiske flyktningene, derfor ble
det aktuelt at barnevernet også fikk et ansvar for disse unge flyktningene.41 Debatten om
hvilken rolle barnevernet skulle ha for enslige mindreårige asylsøkere startet for fullt med
flyktningene fra Vietnam.
Fra slutten av 1970- tallet og fram til 1982 tok Norge årlig imot mellom 500 og 1000
flyktninger på landsbasis.42 Nesten alle flyktninger som kom til Norge fram til midten av
1980- årene, var overføringsflyktninger. FN- flyktninger har blitt brukt som synonym på
kvoteflyktninger eller overføringsflyktninger. Statens flyktningsekretariat ble opprettet i 1982
etter en sterk økning av flyktninger. Før dette var det Flyktningerådet og Sosialdepartementet
i samarbeid med frivillige, humanitære organisasjoner som drev det innenlandske
flyktningarbeidet i Norge.43
Før 1984 ble det ikke ført statistikk over antall asylsøkere til Norge, fordi det kom så få hit44,
og før 1980 kom ingen enslige mindreårige til Norge som asylsøkere. Derimot kom det
mange enslige mindreårige som overføringsflyktninger før 1980.45 Overgangen til 1980årene er med andre ord et skille i historien om flyktninger til Norge. Det som utgjorde
hovedforskjellen mellom de enslige mindreårige som kom til Norge på 1970- tallet som FNflyktninger og de enslige mindreårige som begynte å komme som individuelle asylsøkere på
1980- tallet, var at de som kom som individuelle asylsøkere ikke hadde noen garanti for å få
bli i landet. De måtte leve med usikkerhet rundt oppholdstillatelse, mens FN- flyktningene
hadde en mer forutsigbar framtid og visste at de fikk bli i Norge. Det var også enklere for
staten å planlegge bosetting for kvoteflyktningene. I motsetning til asylsøkere som kom
uvarslet, visste man hvor mange som kom til landet, og at de skulle bli boende.
I årsmeldingen til Statens flyktningsekretariat fra 1984 sto det at det ble stilt spesielle krav til
kommunene som skulle ta hånd om enslige umyndige flyktninger. I 1984 var det først og
fremst båtflyktninger fra Sør- Kinahavet som ble reddet av norske båter, som kom. Også i
1984 ble det lagt vekt på at enslige mindreårige flyktninger var en gruppe som krevde ekstra
oppfølging. I årsmeldingen kunne man lese at «Det er kommunenes barnevernsnemd [sic]
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som har det overordnede ansvar for enslige umyndige flyktninger – som for norske barn i
samme situasjon […] Barnevernsnemnda skal overta omsorgen […] etter ankomsten til
Norge.»46 Ifølge denne årsmeldingen fra 1984 hadde barnevernet på denne tiden ansvaret for
enslige mindreårige uten forsørgerpersoner, uavhengig av om de var norske eller utenlandske.
Fra midten av 1980- tallet endret det asylpolitiske bildet seg. Som vi har sett så var det
tidligere nesten bare FN- flyktninger som var kommet til landet, men på 1980- tallet overtok
asylsøkergruppa mer og mer. I 1986 kom det hele 8600 asylsøkere.47 I følge professor ved
Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU, Berit Berg, som har forsket mye på
asylsøkeres situasjon i Norge siden 1980- tallet, klarte ikke kommunene å håndtere antallet
asylsøkere. Hun beskrev perioden 1986 – 1988 på denne måten i boka «Velkommen, nye
landsmenn? Erfaringer med kommunalt flyktningarbeid» fra 1990: «Asylsøkerne ble sendt fra
høyfjellshotell til høyfjellshotell, mens de ventet i månedsvis på svar på asylsøknadene sine.
Etterdønningene fra denne fasen lever vi med ennå, selv om det er ryddet opp i de fleste
organisatoriske vanskene.»48
Statens flyktningesekretariat beskrev at det også var en økning av antall enslige mindreårige
flyktninger i 1987, nå også fra andre land enn Vietnam.49 Dette året begynte kommunene å
sette seg på bakbeina, og flere kommuner sa de ikke hadde ressurser til den oppfølgingen
disse barna hadde behov for, sto det i årsmeldingen til flyktningesekretariatet dette året.50 1.
januar 1988 ble Utlendingsdirektoratet (UDI) opprettet, under Kommunal- og
arbeidsdepartementet, og UDI overtok ansvaret til Statens flyktningesekretariat.51
Opprettelsen var et resultat av den store økningen av flyktninger og asylsøkere til Norge
utover 1980- tallet, samt at spørsmålene angående mottak av asylsøkere ble akutte i
1986/1987.52
I 1983 kom det alt i alt rundt 30 asylsøkere til Norge.53 Dette var det første året det ble
utarbeidet egne oversikter over hvor mange individuelle asylsøkere som kom til Norge. I
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perioden som fulgte, økte ankomstene av asylsøkere gradvis og nådde en foreløpig topp i
1987 på 8613.54 Fra 30 til 8613 asylsøkere på fem år, er noe man kan kalle en eksplosiv
økning. Presset på det kommunale apparatet økte, og det største problemet var innkvartering.
Hoteller, pensjonater, sivilforsvarsleire og båter ble tatt i bruk. Dette ble omtalt i Norges
offentlig utredning (NOU) 2011:10: «Særlig bruken av høyfjellshoteller fikk mye offentlig
oppmerksomhet […] deler av befolkningen var skeptiske til denne løsningen, noen var
kritiske til at asylsøkerne ble isolert, mens andre mente at asylsøkerne fikk for god
behandling.»55 Med dette ser vi at debatten i media rundt dagens flyktningsituasjon ikke er
helt unik.
Etter hvert som antallet flyktninger økte, ble norsk flyktning- og asylpolitikk mindre ad- hocpreget og mer institusjonalisert. En klarere og mer samlet innvandringspolitikk kom til syne
fra sent på 1980- tallet. Og flyktningpolitikken ble en del av den overordnede
innvandringspolitikken.

2.2 Ankomster av enslige mindreårige asylsøkere:
Antall flyktninger og asylsøkere har gått i bølgedaler de siste tiårene. Staten har stilt krav til at
kapasitetsutnyttelsen på mottak skulle være på 90 prosent, og dette har ført til hyppige oppog nedbygginger av mottaksapparatet. I 1994 var det i alt 147 mottak, mens tre år senere var
tallet nede i 18.56 De fleste enslige mindreårige som har kommet til Norge har vært mellom 15
og 18 år, og de aller fleste har vært gutter. Det viser statistikk fra Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet.57
Det har vært veldig vanskelig å få en full oversikt over ankomsttall for enslige mindreårige
asylsøkere. Da jeg kontaktet Statistisk sentralbyrå (SSB), ble jeg henvist til UDI som igjen
henviste meg til IMDI, som hadde overtatt arkivet til UDI. Derfor har ikke UDI noen oversikt
for årene før 1995. IMDI visste ikke hvor jeg kunne finne tallene, men viste meg til en hylle i
arkivet i kjelleren. Der fant jeg noen tall etter å ha studert ulike rapporter, men ingen
systematikk og ikke for alle år. Det virker som om det ikke finnes en samlet oversikt over
hvor mange enslige mindreårige som har søkt asyl i Norge. Jeg forhørte meg også med
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forfattere av bøker som omhandler enslige mindreårige asylsøkere. Ketil Eide og professor i
kulturvitenskap, Haci Akman, som har skrevet boka «Norwegian Refugee Atlas 1945-1990»,
visste heller ikke om noen full oversikt.58 Etter å ha sammenlignet tall fra mange ulike kilder
har jeg allikevel klart å sette opp en oversikt over antall enslige mindreårige asylsøkere til
Norge i perioden 1989 til 2011. Ikke alle kildene oppga de samme tallene, men tallene som
blir presentert her skal stemme, ettersom jeg har studert tallmaterialet grundig og minst to
kilder har sagt det samme.
Tabell 1: Statistikk over enslige mindreårige asylsøkere i perioden 1989 – 2011

År
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Ankomster
181
159
245
223
245
96
106
107
376
466
386
556

Treff i
Atekst
3
1
1
3
13
1
14
18
22
24
41
97

År
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Ankomster
561
894
916
424
322
349
403
1374
2500
892
858

Treff i
Atekst
112
189
258
736
597
372
503
2017
3468
2225
980

Kilder: Kristoffersen, Ove (Red.) «Unge flyktninger i Norge. 50 års erfaring», 45; UDIs årsmelding 1992.;
https://www.udi.no/globalassets/global/aarsrapporter_i/tall-og-fakta-2008.pdf.; UDIs årsmelding 1993.; «Mottak
av mindreårige asylsøkere – rapport om erfaringer og status for handlingsplanen av 6. juni 1989».;
Pressemelding fra Justisdepartementet datert 13. mars 1994, sendt på fax til blant annet Redd Barna Riksarkivet. Arkiv: PA-1481. Aktør: Redd Barna. Serie: Hc – Innlandsarbeidet, Norgesprogrammet. Hc – 0007.;
Mail fra Helen Sandal, seniorrådgiver Enhet for statistikk og analyse (ESA)
Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA) i UDI. 31.08.16.; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hvem-er-deog-hva-trenger-de/id465557/.; «Arbeid med enslige mindreårige erfaringer og status for handlingsplanen av 6.
juni 1989».; «Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger – en håndbok for kommunene» Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet.; https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylsoknaderenslige-mindrearige-asylsokere-2011.; Stortingsmelding nr. 17 (2000-2001). Side 136.; Fax fra UDI til Redd
Barna den 4. oktober 1994 Riksarkivet. Arkiv: PA-1481. Aktør: Redd Barna. Serie: Hc – Innlandsarbeidet,
Norgesprogrammet. Hc – 0007.

Figur 1: Sammenligning av statistikk over ankomster og treff på Atekst, på søket
«enslige mindreårige asylsøkere» uten anførseltegn, i perioden 1989 – 2011:
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Kilder: I tillegg til de samme kildene som står under tabell 1, har jeg her brukt tekstarkivet til Atekst.
Statistikken over treff på «enslige mindreårige asylsøkere», uten anførselstegn, gir ikke et eksakt tall på antall
artikler som omhandlet denne gruppen asylsøkere. Noen ganger har ikke artiklene alle ordene i seg, og andre
ganger kan man ha brukt andre ord, som for eksempel umyndige istedenfor mindreårige. Derfor kan det ha vært
flere aktuelle artikler enn det som kommer fram her. Tallene gir allikevel en god oversikt over antall artikler som
omhandlet mindreårige asylsøkere, år for år.

Ser man på mediedekningen av «enslige mindreårige asylsøkere» på Atekst, går det tydelig
fram at det før 1996 ble skrevet svært lite om denne gruppen barn i norske medier. Fra år
2000 og fram til og med 2011 ble det skrevet betydelig mer om enslige mindreårige
asylsøkere per år enn det ble gjort på 1990- tallet per år.59 Jo flere ankomster, jo flere artikler i
media ser vi. Stort sett. Ett av unntakene var 2004. Som jeg har vært inne på, var det dette året
mye debatt rundt enslige mindreårige asylsøkere, og selv om det bare kom 424 til Norge dette
året var det 736 treff på Atekst. Til sammenligning var det 916 ankomster i 2003, men bare
258 treff på Atekst.
Redd Barna og Torunn Hansen gikk ut i Østlandssendingen 28. oktober 1997 og hevdet at
UDI ikke hadde fullstendig oversikt over ankomsttallene på enslige mindreårige asylsøkere.
UDI reagerte på dette og sendte Redd Barna en fax hvor de mente at dette ikke medførte
riktighet.60
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I «Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger – en håndbok for
kommunene»61, utgitt av BLD i 2011, ble fordelingen på alder og kjønn omtalt:
Antall enslige mindreårige som søker asyl i Norge varierer fra år til år, men det er en
viss stabilitet i fordelingen på alder og kjønn. De fleste er gutter, og den største
andelen er i alderen 15–18 år når de søker beskyttelse. Antallet som oppga å være
under 18 år toppet seg i 2002–2003, og igjen i 2008–2009. I 2007 kom det bare 403,
men i 2008 kom det 1374 og i 2009 kom det hele 2500. I forhold til 2009 har
ankomstene av enslige mindreårige i 2010 gått ned med ca. 65%. Herav var
nedgangen for gruppen under 15 år på 47% og på 67% for gruppen mellom 15 og 18
år.62
Selv om ikke SSB har oversikt over hvor mange enslige mindreårige asylsøkere som har
kommet til Norge, har de publisert noe annen statistikk om enslige mindreårige. I november
2008 publiserte SSB en artikkel som viste at blant enslige mindreårige som ble bosatt i
perioden 1996-2005, var det kun fire prosent som i ettertid fikk foreldre til Norge.63 At
enslige mindreårige i stor grad ble brukt som såkalte ankerbarn av familiene i hjemlandet,
viste seg altså ikke å stemme.

2.3 En ekstra sårbar gruppe barn
Selv om enslige mindreårige asylsøkere ikke har vært en homogen gruppe, finnes det noen
fellestrekk for mange av dem. Mange har slitt med ulike psykiske problemer på grunn av sin
fortid, men også fordi de har vært separert fra sine familier og har befunnet seg i et fremmed
land. Barn som har vært beskyttet av sine foreldre i en krigssone, har vært langt mindre utsatt
for psykiske skadevirkninger enn barn som har vært separert fra foreldrene sine og har flyktet
eller blitt evakuert hevdet Freud og Burlingham i boka «War and Children».64 Selv om boka
ble skrevet så langt tilbake i tid som i 1943, sier denne konklusjonen mye om hvor viktig det
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er å ha foreldrene sine hos seg. Boka har blitt beskrevet som en «klassiker» når det gjelder
internasjonal forskning på barn og krig.65
Som vi var inne på i kapittel en, finnes det en rød tråd i litteraturen om levekår for enslige
mindreårige asylsøkere i Norge. Den røde tråden er at dette er en gruppe barn og unge som
har hatt behov for et tilpasset omsorgstilbud i tråd med barnekonvensjonen. Det har kommet
fram av mange bøker, rapporter og utredninger publisert de siste 30 årene.66 Senter for
samfunnsforskning ved Universitetet i Bergen publiserte rapporten «Enslige mindreårige
flyktninger og asylsøkere: en kunnskapsstatus» i 1997. Der ble det henvist til tidligere
forskning som påpekte at enslige mindreårige var i en dobbelt vanskelig rolle. De var både
barn og unge i overgangen til voksenlivet i et fremmed land uten kontakt med sine foreldre,
og de var blitt tvunget til å flykte fra sitt hjemland og sine familier og slektninger.67 Forfatter
av rapporten, Atle Solberg, skrev dette om flyktningbarns rettigheter:
Barn deler en rekke universelle rettigheter med andre mennesker, men på grunn av
barns avhengighet, sårbarhet og utviklingsbehov har de rettigheter tilskrevet dem både
som barn og som flyktninger. I Barnekonvensjonen forenes for første gang de ulike
menneskerettighetene i ett og samme dokument.68
Blant stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer, i hele vår periode, har det store flertallet
vært enige om at enslige mindreårige asylsøkere har hatt behov for god oppfølging og at dette
er barn og unge der mange har hatt en vanskelig bakgrunn med traumer og andre psykiske
utfordringer. Dette kan vi lese i referat fra stortingsforhandlinger og i ulike regjeringers
stortingsmeldinger.69 Allikevel har omsorgstilbudet blitt lagt ut på anbud, og tilbudet har vært
mye dårligere og billigere enn det norske barn uten forsørgere har blitt tilbudt. Hva har dette
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kommet av? Denne forskjellsbehandlingen er en av mine hovedproblemstillinger, og dette
skal vi se på i kapittel tre og fire.
Redd Barna har vært opptatt av at enslige mindreårige asylsøkere først og fremst burde bli
behandlet som andre barn uten forsørgerpersoner. Organisasjonen har utgitt flere rapporter om
enslige mindreårige asylsøkere, i samarbeid med forskere fra ulike fagfelt, som for eksempel
«Unge flyktninger i Norge. 50 års erfaring» fra 1992 og «Barn som asylsøkere. Elle, melle,
deg fortelle…..» fra 1996. I 2006 gikk mange ikke- statlige organisasjoner og barnevernet
sammen om å skrive en utredning, som fikk navnet «NGOU 2006:1. Først og fremst barn.
Overføring av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet».70 Denne
var utredet, trykket og finansiert av Redd Barna. NGOU spiller på at NGO er en vanlig
forkortelse for «non governmental organization» og NOU er som kjent en forkortelse for
«Norges offentlige utredninger».
Barnekonvensjonen artikkel 39 sier at barn har rett til psykologisk oppfølging når det har blitt
utsatt for krig eller væpnede konflikter.71 På norske asylmottak har ikke dette alltid blitt fulgt
opp. Bemanning og fagkompetanse blant ansatte på mottak for enslige mindreårige har blitt
diskutert mange ganger, noe vi skal se nærmere på i de neste kapitlene.
Sosialantropolog Tuva Broch og Ketil Eide har begge forsket på enslige flyktningbarns
psykiske helse. I 2010 skrev de om dilemmaet mellom på den ene side å føre en human
asylpolitikk og på den andre siden ta innvandringsregulerende hensyn.72 Broch og Eide skrev
at «Enslige barn som søker asyl i Norge er noen av de mest verdig trengende flyktningene,
nettopp fordi de som barn er mer sårbare og uskyldige for den situasjonen de er i.»73
Forfatterne mente også at det var grunn til å anta at man hadde tilstrekkelig informasjon om at
enslige mindreårige var i en risikosituasjon knyttet til psykisk helse.74 «Vi har kunnskap om at
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enslige mindreårige flyktninger er en sårbar gruppe barn og unge som har mer psykiske plager
enn den generelle befolkningen av barn og unge i de landene hvor EM ankommer og bosetter
seg.»75 EM er en mye brukt forkortelse på enslige mindreårige. Broch og Eide henviste til
tidligere forskning, både internasjonalt og i Norge, som viste at enslige mindreårige var i en
høyrisikogruppe for å utvikle en rekke kroniske psykiske lidelser. De nevnte angst, depresjon
og traumatiske stressreaksjoner.76
Med bakgrunn i hva vi vet om enslige mindreårige … er det ikke noe overraskende
funn at de tilhører en risikogruppe i forhold til psykisk helse. EM kommer fra ulike
krigs- og konfliktområder i verden, og de har bak seg en flukt som kan være dramatisk
og som innebærer mange brudd i nære relasjoner. De aller fleste kommer alene uten
omsorgspersoner og familie, og de har vanskelige utfordringer i sin nye tilværelse i
Norge.77
Sitatet over er hentet fra «Enslige mindreårige flyktninger – Kunnskapsstatus og
forskningsmessige utfordringer», skrevet av Tuva Broch og Ketil Eide. Berit Berg skrev i sin
doktoravhandling fra 201078 om fellestrekk ved mottakstilværelsen. Etter å ha besøkt mange
asylsøkere på ulike mottak fant hun disse fellestrekkene: «Ventetiden, passiviteten,
trangboddheten og isolasjonen.»79 Hun så at dette var fellestrekk for asylsøkere i mottak,
uavhengig av kjønn og alder.80 Det er viktig å ha disse funnene i bakhodet når man ser på
enslige mindreåriges levekår i asylmottak. Fra årsskiftet 2007/2008 ble enslige mindreårige
asylsøkere under 15 år bosatt i omsorgssentre under barnevernet. Levekårene på
omsorgssentrene var bedre enn de var på asylmottakene og kravene til andelen ansatte med
barnefaglig kompetanse var også større på omsorgssentre sammenlignet med mottaksansatte.
Berg hevdet i 2010 at kravene til asylmottak i årene før 2010 var lysår unna de kravene man
stilte til en barnevernsinstitusjon.81
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Som tidligere nevnt, kom mange enslige mindreårige asylsøkere fra land med krig og
konflikt, og mange opplevde at deres liv var i fare. For noen førte dette til en posttraumatisk
stresslidelse.
Vedvarende søvnvansker, gjenopplevelser av traumene, påtrengende minner, langvarig
anspenthet, nedstemthet og økt engstelighet, vansker med aggresjonsregulering og
gjentatte mareritt er blant symptomene som kjennetegner en posttraumatisk
stresslidelse (PTSD).
Dette skrev Berit Berg i doktoravhandlingen «Eksilets stoppesteder. Fra flukt og asyl til
integrering og transnasjonale liv» fra 2010.82 Berg konkluderte med at «reduksjon av
ventetiden» var det viktigste tiltaket som kunne bli gjort for å bedre asylsøkeres livskvalitet.83
Jim Wade, Fiona Mitchell og Graeme Baylis skrev i 2005 at enslige mindreårige asylsøkere
som ble tatt godt vare på og som følte seg trygge, følte seg også bedre mentalt. Det hadde mye
å si for den psykiske helsen om de var under et tilfredsstillende omsorgstilbud.84 Denne boka
tok for seg hvordan britiske miljøarbeidere jobbet overfor enslige mindreårige asylsøkere, og
boka var et resultat av et forskningsprosjekt gjort på enslige mindreårige asylsøkere i
Storbritannia. Her ser vi at britiske forskere, i likhet med norske forskere, også konkluderte
med at tilfredsstillende omsorgstilbud betydde mye for den psykiske helsen for enslige
mindreårige asylsøkere.

2.4 Barnekonvensjonen
FNs konvensjon om barnets rettigheter ble vedtatt 20. november 1989. Norge ratifiserte
konvensjonen 8. januar 1991.85 Barnekonvensjonen ble inkorporert i menneskerettsloven i
juni 2003, og fra 1. oktober samme år ble den gjeldende som norsk lov. Dette innebar at
konvensjonen gikk foran alminnelig norsk lovgivning.86 Noe som kommer av den såkalte
forrangbestemmelsen, som forklares slik i nettutgaven til Store norske leksikon: «Gjennom
82
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bestemmelsen gis de internasjonale menneskerettighetene en spesiell status i norsk rett, ved at
konvensjonsbestemmelsene skal gå foran annen lovgivning dersom det oppstår motstrid
mellom de ulike regelsettene.»
Det som er spesielt ved barnekonvensjonen er at den bygger på en erkjennelse av at
barnet trenger særlig vern og beskyttelse, og at barnet har selvstendige rettigheter
innenfor folkeretten. […] barns beste skal veie tungt i alle saker som gjelder barn,
samt prinsippet om at barn skal ha rett til å gi uttrykk for sin mening, og at dets
synspunkter skal tillegges vekt i alle administrative og rettslige avgjørelser.87
Sitatet over er hentet fra et kapittel skrevet av Anne Margrete Grøsland i boka «Barn som
asylsøkere. Elle, melle, deg fortelle…..» fra 1996, og sitatet understrekte tyngden
barnekonvensjonen skulle hatt i norsk rettsvesen. Det er særlig artikkel to og tre som er
viktige i vår sammenheng. Når det står ordet partene i teksten, menes det de statene som har
undertegnet konvensjonen. I artikkel to står det som følger:
Art 2.
1. De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som
er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten
diskriminering av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase,
hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske
eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen
stilling.
2. Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes mot enhver form
for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin verges eller
familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer eller tro.88
I norsk diskrimineringslovgivning blir det henvist til artikkel to i barnekonvensjonen.89 I
denne oppgaven skal vi se på om norske regjeringer har fulgt denne artikkelen og ikke utsatt
enslige mindreårige asylsøkere for diskriminering. Dette sier artikkel tre i barnekonvensjonen:
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Art 3
1. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende
organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.
2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for
barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre,
verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne,
og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål.
3. Partene skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for barns omsorg
eller beskyttelse, retter seg etter de standarder som er fastsatt av de kompetente
myndigheter, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og
kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn.90
Artikkel tre, punkt en, har vært et stridsspørsmål i norsk politikk helt siden Norge ratifiserte
barnekonvensjonen. Dette skal vi komme inn på i de neste kapitlene.
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3 Politikk 1988-2004 –
forskjellsbehandling
I dette kapittelet skal vi ta for oss politikken som har blitt ført overfor enslige mindreårige
asylsøkere i perioden fra UDI ble opprettet i 1988 og fram til 2004, som var året da debatten
rundt levekår for asylsøkende barn og unge på mottak virkelig skjøt fart. Hvilket
omsorgstilbud skulle de enslige mindreårige asylsøkerne ha under søknadsbehandlingen?
Hvem skulle ha omsorgsansvaret? Skulle enslige mindreårige asylsøkere behandles på lik
linje med norske barn? Ble barnekonvensjonen fulgt? Og hvilke argumenter ble brukt av
politikere i posisjon og opposisjon, UDI og ikke- statlige organisasjoner? Disse spørsmålene
henger sammen med hovedproblemstillingene som ble presentert i innledningen.

3.1 1988 - 1989 - Handlingsplanen
I 1988 og 1989 var det økte ankomster av enslige mindreårige asylsøkere. 6. juli 1989 kom
handlingsplanen «Plan for mottak av mindreårige asylsøkere uten foreldre eller andre med
foreldreansvar i Norge».91 Først seks år etter, i juni 1995, kom rapporten «Mottak av
mindreårige asylsøkere – rapport om erfaringer og status for handlingsplanen av 6. juni
1989.»92 Her skrev Brundtland III- regjeringen om motivet for å komme med handlingsplanen
i 1989, under Brundtland II- regjeringen.
I 1988/89 ble det registrert et økende antall enslige mindreårige asylsøkere som ble
sittende i mottak i påvente av å få sin sak avgjort eller i påvente av kommuneplass […]
Regjeringen la derfor fram handlingsplanen […] for å bedre mottak og bosetting for
enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere.93
Her ser vi at økende ankomster gjorde at Brundtland II- regjeringen, i 1989, ønsket å forbedre
mottaks- og boforhold. Senere skal vi se at økte ankomster har blitt brukt som et argument for
ikke å bedre boforholdene. Dette skal vi komme tilbake til.
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Rapporten fra 1995 beskrev hvordan handlingsplanen av 1989 ble sett på fra et juridisk
perspektiv. «Ettersom planen ble behandlet i Regjeringen rangerer den høyt rettskildemessig
som et uttrykk for en politisk holdning til en gruppe flyktninger og asylsøkere»94, sto det.
Angående innkvartering sto det i planen at det skulle opprettes «særskilte mottakssteder», der
først og fremst mindreårige uten voksne ledsagere ville bli plassert. De ville være operative i
løpet av høsten 1989. Før de ble plassert der måtte de først bo på et transittmottak, i maks tre
uker, sto det i planen. Det ble utarbeidet rutiner for barnevern i statlig mottak i forbindelse
med de enslige mindreårige. Disse skulle gjelde fra 1. juli 1989.95 Det ble poengtert at
mottakene skulle holde en nøktern standard, men være faglig forsvarlig. Dette har vært et
mantra for utlendingsmyndighetene fram til i dag. Mottakene skulle godkjennes av helse- og
sosialstyret i den kommunen mottaket lå, sto det i handlingsplanen.96

3.2 1990 – Likebehandling eller ikke?
Burde alle mindreårige behandles likt uavhengig av alder? I en utredning skrevet på oppdrag
for Kommunaldepartementet i 1990 ble det argumentert mot likebehandling.
Barnevernloven omhandler i sin intensjon ikke større ungdom som fungerer
selvstendig og har flyttet ut fra foreldrehjemmet i en bestemt hensikt, slik forholdet er
for flyktningeungdom over 15 år. Også i dette henseende gir loven få direkte
anvisninger om hva som er riktig i den enkelte sak. Det må bli en vurdering i forhold
til hva som anses rimelig og formålstjenlig.97
Dette skrev Roar Flatebø i utredningen «Norske kommuners møte med enslige mindreårige
flyktninger og asylsøkere».98 Utredningen ble levert under ett år etter at handlingsplanen ble
vedtatt. I mellomtiden hadde Jan P. Syses regjering overtatt. Utredningen var et prosjekt der
man så på arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger i kommunene. I
avsnittet over definerte Flatebø umyndige over 15 år som en separat gruppe mindreårige, noe
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som ikke ble gjort i handlingsplanen fra 1989. Dette var 15 år før Stoltenberg II- regjeringen, i
Soria Moria- erklæringen, delte de enslige mindreårige asylsøkerne opp i to grupper, de over
og under 15 år.
Flatebø henviste til barnevernlovens paragraf 19, 2. ledd: «Er det ingen som tar seg av barnet,
skal nemnda uten videre overta omsorgen».99 Med nemnda mentes barnevernsnemnda.
Flatebø skrev videre at «Premissene er her utvetydige når enslige mindreårige barn befinner
seg i Norge og mangler omsorg.»100 Han mente tvilen kom når det var snakk om eldre
ungdom. Da blir saken annerledes, mente han. Flatebø henviste til Stortingsmelding nr. 39
(1987/88) «Om innvandringspolitikken», der det sto at «[r]eel likestilling for innvandrerbarn i
forhold til norske barn er et overordnet mål for vår innvandringspolitikk.»101 Han mente at
dette målet ikke måtte tas for bokstavelig og understrekte at like rettigheter ikke var det
samme som like tilbud. Det kunne være nødvendig å gi dem høyst ulike tilbud, for på et
senere tidspunkt å komme til en reell likestilling mellom norske og utenlandske barn. Han
begrunnet det med at det ikke var like grupper og at de derfor hadde ulike problemer og
behov.102 Flatebø skrev videre at man måtte være villig til å se på barnevernets tradisjonelle
tenkemåte og om denne tenkemåten var hensiktsmessig i forhold til enslige mindreårige
flyktninger. Han etterlyste en kritisk gjennomgåelse av selve barnevernskulturen.103

3.3 1994 – 1995 – Hva er barnets beste?
I 1994 kom UDI med kartleggingsrapporten «Barn og unge i statlig mottak».104 Her kom det
fram at flere asylmottak opplevde at barnevernet var likegyldig overfor barnas situasjon på
mottaket. I noen kommuner tok ikke barnevernstjenesten ansvar for barna som bodde på
mottak.105 Rapporten kom med forslag til hvordan man kunne bedre forholdene for barn og
unges oppvekstvilkår. Et av tiltakene som ble foreslått, var at UDI måtte være en pådriver
overfor Barne- og familiedepartementet for å få barneverntjenesten til å engasjere seg for barn

99

Ibid., 83
Ibid., 83
101
Ibid., 107
102
Ibid., 107
103
Ibid., 107-108
104
Tsuda og Utlendingsdirektoratet, Barn og unge i statlig mottak.
105
Ibid., 15
100

28

i mottak. Det ble også foreslått at UDI burde jobbe for at Justisdepartementet skulle gi
amnesti og opphold i Norge til lengeventende barn i mottak.106
Dette året foreslo stortingsrepresentantene Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), Lisbeth Holand
(SV), Solveig Sollie (KrF), Lars Sponheim (V) og Erling Folkvord (RV) at mindreårige
asylsøkere som hadde oppholdt seg mer enn 15 måneder i Norge skulle gis opphold på
humanitært grunnlag. 107 Forslaget kom etter at Sverige hadde vedtatt en forordning som ga
opphold i Sverige for barn som hadde søkt asyl før 1. januar 1993.108 Forslaget ble tilsendt
justiskomiteen. Deretter ble det debattert i Stortinget og votert over 8. juni 1994. Det var en
lang debatt med høy temperatur der blant annet regjeringspartiets representant Ane Sofie
Tømmerås (A), som var første taler ut, kom med denne uttalelsen:
Utfordringene er for alvorlige til at man kan tillate seg å lage en patetisk konkurranse
om hvem som vil mest, er snillest eller har mest hjertelag. Utfordringene er for
alvorlige til at man kan tillate seg å drive billig spillfekteri på bekostning av
menneskeskjebner. Men det er nettopp alt dette forslagsstillerne driver med gjennom
sitt forslag.109
Tømmerås mente at forslaget til opposisjonen ville føre til en innstramming av
flyktningpolitikken overfor barnefamilier og enslige mindreårige. Hun sa at hun håpet det var
kunnskapsløshet som lå bak, men at hun fryktet at det lå noen groteske motiver bak forslaget.
Hun sa at Sverige hadde en mer restriktiv flyktningpolitikk på dette området enn Norge og at
forslagsstillerne ønsket å tilnærme seg denne strenge politikken.110 Lisbeth Holand (SV) var
blant de som kom med replikk på Tømmerås innlegg:
Det er en trist opplevelse, når Arbeiderpartiet nå kommer og ber om et samarbeid.
Dette var en utstrakt hånd fra flyktningpolitikkopposisjonen. […] vi håpet at det
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kanskje kunne være en mulighet for å få brutt de voldsomt sterke frontene i
flyktningpolitikken i Norge.111
Frontene i flyktningpolitikken sto den gang mellom Sp, SV, V, KrF og RV på den ene siden
og Ap, H og Frp på den andre. I denne debatten på Stortinget mente begge frontene at de sto
for den mest liberale eller «snille» politikken. Ved votering var det Ap, H og Frp sitt forslag
som gikk igjennom.
Debatten om vektleggingen av barnets beste har blusset opp med jevne mellomrom i norsk
asylpolitisk historie. I november 1994 ba generalsekretær i Redd Barna, Tor Elden, om at
hensynet til barnets beste skulle inntas i utlendingsloven, slik at det ble skapt tydeligere
retningslinjer. Dette ble gjort i et brev til justisminister Grete Faremo (Ap). Redd Barna
henviste til barnekonvensjonen som slo fast at myndighetenes handlinger først og fremst
skulle ta hensyn til hva som gavnet barnet best.112 Justis- og politidepartementet, under
Brundtland III- regjeringen, svarte Redd Barna og Tor Elden den 16. januar 1995. Brevet var
undertegnet statssekretær Øystein Mæland (Ap):
Vi vil […] vise til at det i den engelske originalteksten er brukt formuleringen «a
primary consideration», ikke the primary consideration». Bakgrunnen for dette er at
Arbeidsgruppen for barnekonvensjonen i sin rapport av 1988 fant at det kunne
foreligge andre hensyn som måtte veie tyngre enn hensynet til barnet. Teksten i
utkastet til konvensjonen ble derfor endret fra «the» til «a». 113
Denne brevvekslingen illustrerer motsetningene i norsk asylpolitikk overfor enslige
mindreårige asylsøkere. Tilhengerne av en mer liberal asylpolitikk overfor enslige
mindreårige asylsøkere mente at barnets beste skulle veie tyngst, mens tilhengerne av en
strengere asylpolitikk overfor denne gruppen asylsøkere mente at barnets beste ikke skulle gå
foran andre samfunnsinteresser, som for eksempel innvandringsregulerende hensyn. Kjernen
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av uenigheten kan på mange måter skjæres ned til om det skal være a eller the, eller om
barnets beste skal være et grunnleggende hensyn eller det grunnleggende hensynet.
I Stortingsmelding nr. 17 (1994-1995) «Om flyktningpolitikken»114 ble det poengtert at
enslige mindreårige asylsøkere var en prioritert gruppe asylsøkere og at det var viktig å korte
ned ventetiden på behandlingen av asylsøknaden og bosetting. Stortingsmeldingen
understrekte behovet for et tilrettelagt mottakstilbud for enslige mindreårige asylsøkere.115
Det ble henvist til handlingsplanen fra 1989. Målet om kort opphold i mottak hadde ikke blitt
oppnådd fordi behandlingstiden hadde vært lang og det hadde vært en mangel på
bosettingsplasser i kommunene, ifølge stortingsmeldingen. Ellers konkluderte meldingen med
at målsettingene i planen fra 1989 stort sett hadde blitt oppnådd.116 Intensjonene om en
bedring av boforholdene før tildeling av kommune var til stede, og et eget mottak for enslige
mindreårige var opprettet og skulle videreføres.117 Men på dette tidspunktet var det ikke snakk
om at enslige mindreårige asylsøkere skulle få et tilbud på lik linje med norske barn uten
foreldre hos seg. Heller ikke for de under 15 år.

3.4 1995- Rapport om handlingsplan fra 1989
I 1995 kom Kommunal- og arbeidsdepartementet med en rapport som gjennomgikk
handlingsplanen for mottak av enslige mindreårige flyktninger fra 1989.
I planen heter det at mottakene skal holde faglig forsvarlig og nøktern standard og skal
godkjennes av helse- og sosialstyret i kommunen. Helse- og sosialstyrer ble opphevet i
forbindelse med ny kommunelov og kommunene er derfor ikke lenger lovpålagt å ha
slike godkjennende organer.
Spesialmottak for enslige mindreårige og plasser i integrerte mottak er ikke
barneverninstitusjoner eller plasser i en barneverninstitusjon. Det er ingen hjemmel i
Lov om barneverntjenester som pålegger barneverntjenesten å godkjenne institusjoner
eller deler av institusjoner der barn oppholder seg. Utlendingsdirektoratet må selv
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finne fram til retningslinjer og rammer for mottakene som gjør dem i stand til å gi det
enkelte barn et tilfredsstillende omsorgstilbud.118
Dette sitatet satte søkelys på om UDI hadde lovhjemmel til å plassere enslige mindreårige på
mottak med «nøktern standard» i stedet for på en barnevernsinstitusjon. Som vi ser
konkluderte rapporten med at de hadde lovhjemmel for dette, fordi helse- og sosialstyrer
hadde blitt opphevet og dermed trengte ikke UDI noen godkjenning for å plassere de enslige
mindreårige på mottak.
I rapporten fra 1995 sto det at erfaringene viste at gruppen med enslige mindreårige
asylsøkere var en ny utfordring og at det var behov for kompetanseheving i barnevernet og
hos samarbeidspartnere.119 I tiden fra handlingsplanen ble skrevet til rapporten kom i 1995
kom det ny Lov om barneverntjenester. Ifølge rapporten hadde tidligere usikkerhet om
ansvarsfordeling mellom mottak, kommuner og barnevernet blitt ryddet av veien med den nye
barnevernloven. Melde – og ansvarsrutiner var blitt tydeligere, ifølge rapporten.120 Man kunne
også lese at det svært sjelden oppsto situasjoner der barnevernet overtok omsorgen for barn
som bodde på mottak.121
Det faktum at enslige mindreårige asylsøkere var barn uten omsorgspersoner, og da skulle
blitt behandlet som andre barn uten omsorgspersoner, ifølge barnekonvensjonen, ble ikke
nevnt i rapporten. Rapporten omhandlet ikke denne problemstillingen, men betegnet det som
en selvfølge at de ikke skulle tas hånd om av barnevernet i utgangspunktet. Det var bare når
det var kommet bekymringsmelding fra mottaket at det ble aktuelt for barnevernet å gripe inn.
Det var ingen argumenter for at enslige mindreårige asylsøkere automatisk ble plassert i
mottak. Det ble bare gjort sånn. Det ble omtalt at barnevernloven ikke var laget med tanke på
enslige mindreårige asylsøkere, og at denne loven ikke kunne eller skulle dekke alle
nødvendige tiltak.122
Rapporten støttet altså handlingsplanen fra 1989 om at omsorgsovertakelse ikke var et
hensiktsmessig tiltak. Rapportens begrunnelse var som følger: «Dersom det ikke er avklart
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hvor lenge barnet skal oppholde seg i landet, vil dette få betydning for arten av hvilke tiltak
som etter barnevernloven kan iverksettes. Omsorgsovertakelse vil derfor [min uthevelse] ikke
i slike tilfeller være et hensiktsmessig tiltak.»123 Argumentet kunne virke ganske svevende,
særlig fordi barnevernloven ikke var laget med tanke på enslige mindreårige asylsøkere. Det
har tydeligvis vært et ønske om å bedre forholdene for enslige mindreårige i landet, både i
forkant av planen i 1989 og i forkant av rapporten i 1995. Allikevel ble det det i både planen
og rapporten argumenter for ikke å overføre omsorgen til barnevernstjenesten.
En av målsettingene i handlingsplanen fra 1989 var å korte ned oppholdstiden i mottak. Dette
målet ble ikke nådd. I 1993 ble det rapportert om «særlig lange opphold i mottak», sto det i
tapporten fra 1995.124 I mai 1993 var gjennomsnittlig oppholdstid i mottak for enslige
mindreårige asylsøkere 10,1 måneder.125 Målsettingen som ble satt i Handlingsplanen var at
en avgjørelse på asylsøknaden skulle komme innen tre måneder. Årsaker til at målet ikke ble
nådd var blant annet lang behandlingstid og treg bosetting i kommunene. I rapporten fra 1995
ble det pekt på at lange opphold på mottak kunne virke forsterkende på problemer som
krigsskader og traumatiske opplevelser. Det var en økning av denne typen problemer i
perioden fra handlingsplanen ble laget i 1989 og fram til rapporten av 1995.126

3.5 1996 – Ventetiden i mottak
I 1995 kom det en rapport fra psykiatrisk poliklinikk for indre Sør- Troms, seksjon for barneog ungdomspsykiatri, om enslige mindreårige asylsøkere.127 Dette var en del av et prosjekt
som ble kalt «EM- prosjektet. Prosjekt enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger».
«Alene – mellom sikkerhet og usikkerhet» het rapporten og sosiolog Vegard Schancke var
prosjektleder.128 Rapporten tok opp hvordan det var for enslige mindreårige å bo på mottak og
hvordan det påvirket den psykiske helsen å vente på svar fra byråkratiet i
utlendingsforvaltningen. Denne rapporten fikk stor oppmerksomhet i VG i 1996.
I april 1996, under Brundtland II- regjeringen, skrev VG på lederplass at rapporten til
Schancke viste at regjeringen gjorde det motsatte av det som var blitt lovet i handlingsplanen,
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nemlig at saker med enslige mindreårige asylsøkere skulle bli behandlet som hastesaker. VG
etterlyste medmenneskelighet og beskrev ventingen som noe nær psykisk tortur.
Dette er stikk i strid med Regjeringens mål. Norge har ratifisert FNs konvensjon om
barns rettigheter. Allerede i 1989 laget Regjeringen en handlingsplan for mottak av
mindreårige asylsøkere uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge. Der heter
det at «saker med mindreårige asylsøkere vil bli behandlet som hastesaker». De
eksemplene rapporten dokumenterer, er det stikk motsatte av hastesaker.129
At VG gikk så hardt ut i 1996 på lederplass ble også nevnt i Stortinget. I spørretimen onsdag
den 8. mai 1996 stilte Anita Apelthun Sæle (KrF) spørsmål til justisminister Grete Faremo
(AP) om lang behandlingstid av asylsaker til enslige mindreårige og henviste til VGs leder.
Sæle var opptatt av at barna ikke skulle leve under en utrygg tilværelse og mente at tre års
ventetid var veldig lenge for en under 18 år. Faremo nevnte i sitt svar at selv om Brundtland
allerede i 1989 tok initiativ til en handlingsplan for mottak av enslige mindreårige asylsøkere,
så klarte ikke regjeringen å nå målene om kortere behandlingstid av denne gruppen
asylsøkere. Hun begrunnet det med at utlendingsmyndighetene måtte bruke mye tid på å
prøve å spore opp foreldre i hjemlandet.130
I Stortingsmelding nr. 17 (1996-1997) «Om innvandring og det flerkulturelle Norge»131 het
det at enslige mindreårige asylsøkere var en spesielt utsatt gruppe og at det var viktig at de
fikk et godt omsorgstilbud så fort som mulig. Barne- og familiedepartementet ville jobbe med
å finne gode og varierte omsorgstiltak sto det videre. I tillegg til økte tilskudd til kommunene
ved bosetting og at «Regjeringen vil styrke samarbeidet med kommuner og frivillige
organisasjoner for å utvikle gode tilbud overfor enslige mindreårige»132 sto det ingenting om
hva regjeringen skulle gjøre for denne gruppen barn. Med unntak av en setning om
videreføring av et hjelpetilbud. Alt i alt var det under én side som omhandlet enslige
mindreårige i denne stortingsmeldingen på 98 sider.133
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3.6 1998 – 1999 – Et Skyggebarnevern?
Den 29. januar 1998 sendte Redd Barna og Fellesorganisasjonen (FO) et brev til barne- og
familieminister Valgerd Svarstad Haugland, der de oppfordret henne til å ta over ansvaret for
de enslige mindreårige asylsøkerne snarest. I brevet sto det at Redd Barna og FO « […] har
tatt opp situasjonen for enslige, mindreårige asylsøkere med tre barneministre gjennom de
siste 7 årene. På tross av disse henvendelsene har ikke sentrale myndigheter avklart hvilke
instanser som har ansvaret for barn som kommer til Norge uten omsorgspersoner.»134
Ved siden av RV har SV vært det partiet på Stortinget som har vært mest opptatt av omsorgen
for enslige mindreårige asylsøkere. I hvert fall fram til SV kom i regjering i 2005. Ågot Valle
(SV) og Kristin Halvorsen (SV) kom den 16. november 1999 i Stortinget med forslag om en
nasjonal handlingsplan for barnevernet.
Når mindreårige asylsøkere og flyktninger kommer hit til landet alene må barnevernet
raskest mulig inn i bildet og ta ansvar, og ansvaret må ligge der og ikke hos
utlendingsmyndighetene. Dette ansvaret må tydeliggjøres. I mangel av en avklaring av
barnevernets rolle og en opprustning av etatens kapasitet, tar andre instanser som ikke
har legal fullmakt eller tilstrekkelig barnefaglig kompetanse over denne oppgaven.
Utlendingsmyndighetene opptrer i praksis som et alternativt barnevern - et
skyggebarnevern.135
Begrepet «skyggebarnevern» ble først brukt 2. februar 1998 av Redd Barna i en fax til
Stortinget.136
Bondevik I- regjeringen kom med stortingsmelding nr. 21 (1999-2000) «Menneskeverd i
sentrum. Handlingsplan for menneskerettigheter» i desember 1999.137 Her ble det nok en gang
påpekt at enslige mindreårige asylsøkere var en spesielt sårbar gruppe og at mange av barna
som kom til Norge, hadde opplevd fysiske og psykiske påkjenninger.
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De har opplevd tap av familie, venner, omsorg, trygghet og beskyttelse. Opplevelsene
de har hatt, krever ofte terapeutisk behandling og tilnærming fra hjelpeapparatet. Det
er behov for å finne gode løsninger for det psykososiale behandlingstilbudet til enslige
mindreårige.138
Dette ble utdypet senere i meldingen: «Barn i krig blir utsatt for enorme påkjenninger. Ved å
se sine foreldre bli drept, ved å være vitne til de grusomste overgrep, påføres barn lidelser
som er vanskelig å fatte. Dette krever særlige tiltak.»139 Stortingsmeldingen anerkjente at
mange enslige mindreårige asylsøkere trengte utstrakt hjelp. Allikevel var tiltakene lite
konkrete. Et konkret forslag for å bedre situasjonen i denne meldingen var at det skulle satses
mer på å oppspore foreldrene eller andre nære omsorgspersoner til barna, så de kunne bli
gjenforent i hjemlandet. I tillegg skulle det forskes mer på enslige mindreårige asylsøkere og
bevilges mer penger til kommunene som bosatte dem. Denne bevilgningen kom fordi flere
kommuner hadde vegret seg for å ta imot asylsøkere.140 Det skulle også lages en plan for
behandling av barn med krigsopplevelser.141 Bedring av boforholdene på mottak i forhold til
bemanning og barnefaglig kompetanse ble ikke foreslått.
Selv om det ble understreket hvilken sårbar gruppe dette var og at de hadde behov for omsorg
og en barnefaglig oppfølging, ble ikke politikken endret i særlig grad. At det ikke ble bevilget
mer penger til en bedring av boforholdene på asylmottak førte til en utfordring for UDI med
tanke på opprettelsen av nye mottak. UDIs årsrapport fra 1998 beskrev denne situasjonen.
UDI har i enkelte tilfeller hatt vanskeligheter med å opprette mottaksplasser for
enslige mindreårige da potensielle driftsoperatører ikke har ønsket å påta seg ansvaret
for å gi et faglig forsvarlig tilbud med den begrunnelse at de økonomiske rammene er
for lave.142
Denne problemstillingen var fortsatt aktuell under Stoltenberg I- regjeringen to år senere, i
Stortingsmelding nr. 17 (2000-2001), «Asyl- og flyktningpolitikken i Noreg». Der sto det at
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det hadde vært vanskelig å opprette nye avdelinger for enslige mindreårige det siste året, fordi
flere potensielle driftsoperatører mente det ikke var mulig å få til en forsvarlig bemanning
med de økonomiske vilkårene staten kunne tilby.143

3.7 2000 – Bemanning og fagkompetanse
I Stortingsmelding nr. 17 (2000-2001), «Asyl- og flyktningpolitikken i Noreg» ble det
understreket at enslige mindreårige asylsøkere var en gruppe barn og unge som trengte
omsorg og at det derfor var viktig med en økt bemanning på mottakene. Ketil Eide og Tuva
Broch kommenterte stortingsmeldingen i «Enslige mindreårige flyktninger – Kunnskapsstatus
og forskningsmessige utfordringer.»
På den ene siden anerkjenner myndighetene at EM er en spesielt utsatt gruppe barn og
ønsker å bedre barnas tilbud. På den andre siden ønsker de å styre unna
klientifiseringen som skjer ved å definere alle EM inn i en risikogruppe […] Slik sett
representerer problemet en klassisk konflikt mellom ideologi og praksis.144
I stortingsmeldingen skrev Stoltenberg I- regjeringen at den ville prioritere behandlingen av
asylsøknader fra enslige mindreårige asylsøkere og sette i gang tiltak for en raskere
asylsaksbehandling og en raskere bosetting i kommunene.145 Skoletilbud og helsetilbud, blant
annet psykisk helse146, skulle forbedres, og det skulle rekrutteres flere verger. Det ble lagt opp
til en styrking av tilsynet med de enslige mindreårige i mottak, og det skulle utarbeides en
egen instruks for tilsyn.147
Regjeringen ville også styrke bemanningen og fagkompetansen til ansatte som jobbet med
enslige mindreårige i mottak. Med hensyn til bemanning på asylmottakene, sto det at den
enkelte driftsoperatør skulle ansette så mange personer som var nødvendig for å løse
oppgavene ved mottaket. I tillegg skulle mottakene ha faste personer med ansvar for
områdene informasjon og aktiviteter, arbeid med barn og ungdom og oppfølging av og
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omsorg for enslige mindreårige der det var aktuelt. Når det gjaldt fagkompetanse sto det at
dette var et krav til dem som hadde ansvaret for informasjon og til dem som hadde ansvaret
for barn og ungdom. Hvor mange som skulle ha fagkompetanse sto det ikke noe om.148
I stortingsmeldingen kunne man også lese at det var stor variasjon med henhold til bemanning
på de ulike mottakene og avdelingene for enslige mindreårige i Norge. I forhold til Danmark
og Sverige var bemanningen lav.149 Ansatte på mottak hadde etterlyst faglige retningslinjer i
arbeidet med enslige mindreårige, kom det fram av meldingen. På bakgrunn av dette
utarbeidet UDI retningslinjer i samarbeid med Redd Barna.150 Regjeringen ville øke
bemanningen og styrke fagkompetansen til de ansatte som jobbet med enslige mindreårige i
asylmottak.151 Det skulle også opprettes egne avdelinger med styrket bemanning for de som
var under 15 år og uten følgepersoner når de kom til landet.152 Allerede i 2000 var det altså
snakk om å ha et bedre omsorgstilbud til de som var under 15, sammenlignet med de som var
over 15 år.
I perioden 1997 til 2000 varierte ankomsttallene for enslige mindreårige asylsøkere per år
mellom 376 og 556. Det var med andre ord ingen voldsom økning i ankomster på denne tiden,
og viljen til en forbedring av omsorgen, som det gis uttrykk for i denne stortingsmeldingen,
var til stede. Om viljen til en bedring av omsorgen ville vært til stede ved et voldsomt hopp i
ankomster er ikke like sikkert. Som vi skal se i kapittel fire, ble høye ankomsttall i årene 2008
og 2009, gitt som begrunnelse for ikke å overføre omsorgen for enslige mindreårige
asylsøkere over 15 år fra UDI til barnevernstjenesten. Innstramminger og uoppfylte løfter om
forbedringer har vanligvis kommet i perioder med høye ankomsttall.
I november 2000 gikk Redd Barna til det skrittet å melde alle enslige mindreårige i
asylmottak som bekymringssaker til barnevernet. Organisasjonen informerte om dette i et
brev til de kommunene i landet som hadde asylmottak for enslige mindreårige, datert den 8.
november 2000:
Redd Barna har gjennom prosjekter avdekket uverdige forhold for barn i asylmottak.
Våre erfaringer viser at mange av disse barna ikke får den hjelp og oppfølging som de
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trenger, og at mottakene ikke har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å ivareta
barnas situasjon på en tilfredsstillende måte.153
Redd Barnas vurdering var at alle enslige mindreårige asylsøkere var å betrakte som
bekymringssaker, og i brevet til kommunene ble det understreket at barnevernloven skulle
gjelde for alle barn som oppholdt seg i Norge. I tillegg var de bekymret for forholdene på
asylmottakene der de enslige mindreårige bodde, noe som kommer fram av sitatet over.

3.8 2002 - Partikoalisjoner
I 2002 så man de første tegnene til at de rødgrønne, Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk
Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp), kom til å inngå et forpliktende nasjonalt samarbeid.
SV, Ap og Sp begynte å samarbeide systematisk i familie-, kultur og administrasjonskomiteen
dette året.154 De tre partiene samarbeidet også ofte med Frp i komitéarbeidet, ifølge Frank
Rossavik i boka «SV. Fra Kings Bay til Kongens bord».155 SV med May Hansen i spissen
fikk med seg Fremskrittspartiets Karin Woldseth på å øke bevilgningene til barnevernet og
begge støttet at også enslige mindreårige asylsøkere skulle bli en del av barnevernets ansvar.
Woldseth hadde jobbet i barnevernet og brant for mange av de samme sakene som Hansen.156
Engasjementet for de enslige mindreårige asylsøkerne fantes på tvers av partilinjene, i hvert
fall blant politikerne som satt i opposisjon. Dette var under Bondevik II- regjeringen, og som
vi skal se så førte denne regjeringen en svært streng asylpolitikk, ifølge NOAS.157 Dette
skjedde til tross for at KrF vanligvis har vært en liberal stemme på dette området.
I 2002 ble det estimert at dersom man skulle overføre enslige mindreårige asylsøkere fra
asylmottak til barnevernet, så ville det utgjøre en merutgift på om lag 320 millioner kroner.
Det tilsvarte en merutgift på cirka 800 000 kroner per barn per år, men utgiftene ville variere
ettersom ankomsttallene varierte.158 Dette kom fram av et svarbrev fra kommunalminister
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Erna Solberg til Justiskomiteen på Stortinget, som ønsket svar på hva det ville koste dersom
mottak skulle få status som barnevernsinstitusjoner.159
Justiskomiteen ønsket også svar på følgende spørsmål: «Hvilke synspunkter har
departementet på at barnevernet skal overta ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere?»160 I
svaret fra Erna Solberg skrev hun først om alle fordelene ved en overføring til barnevernet, og
hun la vekt på det barnefaglige perspektivet ved en eventuell overføring, som at «[…] barnets
situasjon automatisk vil bli vurdert i forhold til Lov om barneverntjenester [...]»161 Solberg
mente også at barnevernet måtte ta hånd om enslige mindreårige i større grad enn de gjorde.
Allikevel konkluderte hun med at hun ikke var tilhenger av en overføring. Hun påpekte at det
var en svært sammensatt gruppe med henhold til oppfølging fra det offentlige, og hun viste til
at det hadde vært en økning av antall ankomster de foregående årene. Selv om hun ikke sa det
eksplisitt, er det naturlig å tolke svarbrevet som at hun mente at en økning av antall
ankomster, var en av begrunnelsene for ikke å overføre ansvaret til barnevernet. Hun
begrunnet også motstanden mot en omsorgsovertakelse med at ikke alle enslige mindreårige
asylsøkere hadde behov for barnevernets tjenester.162 Solberg avsluttet brevet med å opplyse
om at UDI skulle utrede hvilke behov denne gruppen asylsøkere hadde og se på eventuelle
behov for barnevernets tjenester.163
I denne brevvekslingen ser vi at spørsmålet om økonomi og omsorg for barn var tett knyttet
sammen. Det er ikke nødvendig å lese mellom linjene for å forstå at en av hovedgrunnene til
at omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere ikke var under barnevernet, men lagt ut
på anbud, var at det var billigere med et konkurranseutsatt omsorgsansvar.

3.9 2003 - Klientifisering
Direktør i UDI, Trygve Nordby, skrev en kronikk i Aftenposten i juli 2003, der han var
opptatt av å unngå en klientifisering av enslige mindreårige asylsøkere. Kronikken var et svar
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på en pressekritikk som var kommet den sommeren, der flere aviser hadde vært kritiske til
Norges behandling av asylbarn.164 Han skrev blant annet:
Fremstillingene kan gi inntrykk av at barna ikke blir godt nok ivaretatt og at Norge
bryter FNs barnekonvensjon. Dette er ikke riktig – rettssikkerhetivaretas [sic], og mye
gjøres for å bedre disse barnas situasjon. For Utlendingsdirektoratet (UDI) gjelder at
barn skal behandles som barn, og voksne behandles som voksne […] Det er med unge
asylsøkere som med andre viktig å unngå unødvendig klientifisering. UDI ønsker
derfor så langt det er mulig å behandle enslige mindreårige asylsøkende barn og unge
på samme måte som man gjør med norske barn der foreldrene av ulike grunner ikke
kan utøve foreldrerollen. Den enkelte må gis tilfredsstillende omsorg ut fra sin
bakgrunn og sine individuelle behov. Men det er ikke umiddelbart gitt at deres behov
er identiske med behovene til norske barn som oppholder seg i
barnevernsinstitusjoner. Kompetente fagpersoner må sørge for at rettssikkerheten
ivaretas.165
Argumentasjonen til Nordby minnet om Flatebøs argumentasjon i boka «Norske kommuners
møte med enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere» fra 1990, der Flatebø var opptatt av
at like rettigheter ikke betydde like tilbud.166

3.10 2004 - Redd Barnas rapport om tilsynsmodell
Som vi har sett, sier artikkel 3 punkt 1 barnekonvensjonen at «Ved alle handlinger som
berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler,
administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et
grunnleggende hensyn.»167 Den 1. mars 2004 skrev UDI et brev til Kommunal- og
regionaldepartementet, der de understreket behovet for en klargjøring av hvordan man skulle
tolke barnekonvensjonen.168 Som vi har vært inne på tidligere, var det ikke første gang dette
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ble tatt opp i forvaltningen og blant organisasjoner, advokater og Barneombudet. UDI ønsket
nå å få med seg departementet på en utredning av forholdet mellom Utlendingsloven og
barnekonvensjonen. De ønsket en juridisk utredning av hva som var en «barnets beste»vurdering i utlendingssaker. Dette var på bakgrunn av at ulike etater hadde ulikt syn på dette,
og at det med en utredning ville bli lettere for UDI å stå i debatter der spørsmålet om
forholdet mellom Utlendingsloven og barnekonvensjonen kom opp. I media var det kommet
flere uttalelser om at utlendingsmyndighetene brøt barnekonvensjonen. UDI viste til at «Ut
fra disse debattene kommer det tydelig frem at både frivillige organisasjoner, Barneombudet
og enkelte advokater i utlendingssaker har en annen oppfatning av barnekonvensjonens
betydning, enn utlendingsmyndighetene.»169 UDI var ikke av den oppfatning at artikkel 3 i
Barnekonvensjonen tilsa at det bare var «barnets beste» som skulle tillegges vekt. «I
utlendingssaker vil for eksempel innvandringspolitiske hensyn kunne vurderes opp mot
‘barnets beste’ i den konkrete saken»170, skrev UDI. Kommunal- og regionaldepartementet
svarte UDI den 21. juni 2004. I svarbrevet sa de at de ventet på at en NOU som var underveis
skulle ta opp dette temaet.171 NOU 2004:20 «Ny utlendingslov» kom i oktober 2004. Om
barnekonvensjonen artikkel 3 sto det i denne utredningen:
Bestemmelsen i artikkel 3 […] slår fast at hensynet til barnets beste skal være ”et
grunnleggende hensyn” (”a primary consideration”) ved alle handlinger myndighetene
foretar seg som berører barn. Bestemmelsens forhistorie viser tydelig at ordet ”et”
(engelsk ”a”) ble bevisst valgt fremfor ordet ”det” (engelsk ”the”). Ordlyden markerer
at også andre hensyn enn hensynet til barnets beste kan tillegges vekt ved vurderingen
av saker som berører barn.172
Utredningen falt altså ned på samme konklusjon som UDI. Denne tolkningen av artikkelen
om barnets beste i barnekonvensjonen var veldig lik tolkningen som ble gjort av Justis- og
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politidepartementet i 1995, i brev til Redd Barna. Nok en gang handlet det om den engelske
ordlyden og artiklene «a» og «the».
I 2004 drev Redd Barna et tilsynsprosjekt overfor enslige mindreårige i mottak, på oppdrag
fra UDI. I oktober kom de med rapporten «Rapport med tilrådning om tilsynsmodell for
enslige mindreårige asylsøkere»173. Denne rapporten, og debatten i etterkant av utgivelsen ble
et vannskille for hvordan norske politikere på toppnivå har sett på enslige mindreårige
asylsøkere og vurderingen av hvem som skulle ha omsorgsansvaret. Rapporten skapte mye
splid mellom Redd Barna på den ene siden og UDI og Bondevik II- regjeringen på den andre.
Som jeg skal komme tilbake til i neste kapittel, ble omsorgsovertakelse av denne gruppen
barn en del av Soria Moria- erklæringen til Stoltenberg II- regjeringen året etter lanseringen
av denne rapporten.
Rapporten bygget blant annet på samtaler som prosjektgruppen til Redd Barna hadde med
nærmere 100 barn. Barnekonvensjonen var viktig for Redd Barna, og rapporten henviste til
barnekonvensjonen en rekke ganger. Forfatterne mente det ikke var nødvendig med noen
endring av lovverket for at alle enslige mindreårige asylsøkere skulle få den omsorgen de
hadde krav på, fordi barnevernloven og barnekonvensjonen gjaldt for alle barn på norsk jord.
Redd Barna så ingen grunn til å bygge opp et eget barnevern eller et «skyggebarnevern», som
de kalte det, for asylsøkende barn. De mente at enslige mindreårige formelt måtte inn under
Barnevernet og at Fylkesmannen umiddelbart burde få tilsynsansvar for de enslige
mindreårige asylsøkerne.174
Utlendingsforvaltningen og Bondevik II- regjeringen hadde ikke ventet at Redd Barna skulle
komme med en så kraftig kritikk av den daværende omsorgssituasjonen for enslige
mindreårige asylsøkere. Kommunal- og regionalminister Erna Solberg svarte på
tilsynsrapporten med å gå ut i media og slakte den. Hun hevdet at Redd Barna ikke kunne
dokumentere omsorgssvikt i asylmottakene, og hun mente at Redd Barna angrep alle som
jobbet med flyktningbarn i mottak, noe hun reagerte kraftig på. Dette uttalte Solberg under en
konferanse arrangert av UDI, ifølge NTB.175 Solberg og barne- og familieminister Laila
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Dåvøy (KrF) svarte på rapporten med å skrive en kronikk, som ble sendt Aftenposten 14.
oktober 2004. Kronikken hadde tittelen «Vi skal ta vare på enslige mindreårige
asylsøkere!»176 Solberg og Dåvøy savnet konkrete forslag fra Redd Barna når det gjaldt
individuelle tilsyn som skulle sikre barnas behov.177 Kronikkforfatterne beklaget også at Redd
Barna hadde skapt et inntrykk av at mindreårige asylsøkere og flyktninger ikke hadde fått
tilstrekkelig hjelp og støtte fra det offentlige, og at mange ble utsatt for omsorgssvikt. Dette
var i beste fall et unyansert bilde av hva regjeringen gjorde, mente Solberg og Dåvøy.
Assisterende direktør i UDI, Manuela Ramin-Osmundsen, svarte på Redd Barnas rapport i
Aftenposten 29. oktober. Der skrev hun at Redd Barna ikke hadde brukt de to millionene
prosjektet hadde kostet på en riktig måte. I likhet med Solberg og Dåvøy savnet RaminOsmundsen konkrete forslag og mente at Redd Barna istedenfor bare hadde fremmet et kjent
synspunkt, nemlig at barnevernet burde ha ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere.
Ramin- Osmundsen skrev: «UDI bryr seg om enslige barn under 18 år som kommer alene til
Norge», og hun mente at Redd Barna og generalsekretær Gro Brækken hadde vært så
unyanserte i rapporten at det neppe hadde tjent de barna det gjaldt.178 For få konkrete forslag
og for sterke meninger, var gjennomgangstonen fra UDI og regjeringen.179
Erna Solberg og UDI reagerte på at Redd Barna gikk så eksplisitt ut med systemkritikk og
hadde nok forventet en mildere tone. I tillegg virket det som om både UDI og Solberg var
uforberedt på at Redd Barna var prinsipiell motstander av regjeringens omsorgspolitikk
overfor enslige mindreårige asylsøkere. Konflikten mellom å se barnets beste og at barn er
barn på den ene siden, og innvandringsregulerende og økonomiske hensyn på den andre, kom
veldig tydelig fram med denne rapporten og har siden den gang vært den største og tydeligste
uenigheten når det gjelder norsk asylpolitikk overfor enslige mindreårige asylsøkere.
Rapporten til Redd Barna førte til at diskusjonen rundt hvem som hadde ansvaret for de
enslige mindreårige ble intensivert. I media ble det stilt spørsmål om omsorgen var bra nok og
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om hvordan barna egentlig hadde det. Den brede omtalen i flere medier medvirket også til å
gjøre denne rapporten til et vannskille i norsk asylpolitikk. Dette hadde vært oppe i media
tidligere også, men i mye mindre grad. Som vi ser av oversikten i kapittel to, var det 736
saker på enslige mindreårige asylsøkere på Atekst i 2004, mot 258 året før.180 2004 var det
første året det ble skrevet flere enn 500 artikler om enslige mindreårige asylsøkere, og ingen
foregående år ble det skrevet i nærheten av så mange.
I kjølvannet av offentliggjøringen av rapporten, i oktober 2004, var dette noen av
overskriftene i norske medier; «Barn i mottak uten tilsyn»181, «Uverdige forhold for barn i
mottak»182, «- daglige lovbrudd mot barn i asylmottak»183, «Redd Barna fra UDI» (Dagbladet
på lederplass)184 og «Dåvøy lå søvnløs»185.
SVs stortingsrepresentanter Karin Andersen og May Hansen sa i Stortingets spørretime den
13. oktober at de var rystet over barne- og familieminister Laila Dåvøys ansvarsfraskrivelse i
forbindelse med rapporten til Redd Barna. Hansen gjentok at SV mente at alle under 18 år
burde tas hånd om av barnevernet. Dåvøy på sin side lovte en seriøs og grundig behandling av
rapporten og understrekte at barnevernloven og barnekonvensjonen gjaldt for alle barn som
oppholdt seg i Norge.186 Både Dåvøy og Hansen hadde uttalt fra Stortingets talerstol at de
hadde ligget våken om natten etter å ha lest rapporten, og begge uttrykte bekymring for barna
som ble omtalt.187 Forskjellen var at SV mente at løsningen var å føre over ansvaret for alle
enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet, mens regjeringen og Dåvøy mente at dette
ikke var nødvendig. Dåvøy etterlyste konkrete bekymringsmeldinger om omsorgssvikt. Hun
sa at hun ikke hadde sett noen bekymringsmeldinger og at hun derfor lå søvnløs på natten
fordi hun ikke visste hvor barna som var utsatt for omsorgssvikt befant seg.
Jeg har også vært bekymret og ligget våken om natten, hvis det er et poeng at man
ikke sover. Jeg gjorde faktisk det den første natten etter at rapporten kom. Jeg tok
kontakt med UDI, for det jeg var bekymret for, var de enkeltsakene der Redd Barna sa
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det var barn med omsorgssvikt i asylmottak. UDI har sagt at de også har vært
bekymret. Underveis, mens rapporten ble skrevet, tok de kontakt med Redd Barna,
både muntlig og skriftlig, og spurte om å få vite hvor disse barna var, og hvem de var.
Vi forutsetter at Redd Barna følger opp, og at det eventuelt blir sendt
bekymringsmeldinger hvis det er omsorgssvikt.
Verken jeg eller UDI har registrert at det er sendt bekymringsmeldinger om
omsorgssvikt når det gjelder disse barna. I rapporten som jeg så igjennom i går, kan
jeg heller ikke se å ha fått dokumentert hvor disse barna finnes. Jeg er meget bekymret
og har tatt dette opp med kommunal- og regionalministeren. Vi må sammen prøve å
finne ut hvor disse barna er. Jeg aksepterer ikke at barn lever under uverdige forhold i
asylmottak. Det gjør jeg ikke, men jeg vet ikke hvem de er.188
I denne debatten så vi at politikerne på Stortinget snakket litt forbi hverandre. Mens Dåvøy
var ute etter å finne konkrete bekymringsmeldinger på enkeltbarn var Hansen og Andersen
mest opptatt av å se på omsorgsforholdene for hele barnegruppen. Dåvøy mente at systemet
var bra som det var, loven gjaldt for alle, så det var bare å sende bekymringsmeldinger. SV
mente at det ikke holdt å henvise til lover, siden praksisen viste at lovverket ikke hjalp barna.
Karin Andersen uttrykte det på denne måten:
Det er tydelig at barneministeren ikke skjønner alvoret i denne saken. Det er ingen
som er så alene som unger som er i et annet land uten foreldre eller foresatte. Likevel
mener altså ministeren at det er riktig å fortsette å diskriminere disse ungene i forhold
til våre unger. Hadde noen av våre unger vært i en slik situasjon, hadde de automatisk
vært et ansvar for barnevernet, og det hadde vært voksne der som hadde hatt plikt til å
ta vare på dem. Da blir det helt umulig å skjønne hvorfor ministeren nå vegrer seg og
viser til en lov her og en lov der, når vi vet at det i praksis ikke virker slik.189
Det ble ingen enighet rundt denne problemstillingen, og denne debatten har pågått fram til i
dag.
Forfatterne bak rapporten til Redd Barna mente at staten ikke kunne opprettholde en
fundamentalt ulik standard på omsorgstiltak for barn som kom fra krigsherjede områder i
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andre deler av verden og kanskje ikke fikk varig opphold i Norge, sammenlignet med barn
som var bosatt i Norge.190Redd Barna kom med flere konkrete forslag til tilsynsmodell. De
foreslo at Fylkesmannen skulle ha tilsynsansvar, på lik linje som overfor
barnevernsinstitusjoner. De understrekte behovet for tolkesamtaler og kom med en rekke
andre anbefalinger til gjennomføringen av tilsyn.191 Redd Barna mente det ikke var nødvendig
å endre på noen lover før enslige mindreårige asylsøkere kunne overføres fra UDI under
Justisdepartementet til barnevernet under Barne- og familiedepartementet.192 I tillegg var de
kritiske til manglende lovhjemmel når det kom til omsorgsansvar.
Dagens løsning med omsorgsansvaret uformelt plassert hos UDI er uheldig på flere
ulike måter. Det er et stort rettssikkerhetsproblem at overføring av omsorgsansvar til et
offentlig organ ikke har lovhjemmel. De enslige mindreårige har sjelden noe
alternativt omsorgstilbud, omsorgstiltaket kan derfor ikke bare ansees som en frivillig
plassering som ikke krever lovhjemmel.193
Det offentlige ordskifte endret seg med denne rapporten. Selv om uenighetene rundt
omsorgsansvaret hadde ligget der i mange år, så ble debatten mer høylytt fra 2004. Samtidig
fikk man mye søkelys på temaet i media. Noen måneder etter lanseringen av rapporten og den
medfølgende debatten i media kom opposisjonen med forslag om endring av barnevernloven.
Asylpolitikken ble etter hvert delvis endret, og det er denne politikken som har blitt ført fram
til i dag. Dette blir beskrevet i kapittel fire.
Etter den opphetede debatten om tilsynsordning, gikk Barneombudet ut i desember 2004 og sa
at enslige mindreårige asylsøkere var rettsløse i Norge.194 Barneombud Reidar Hjermann
mente asylsøkerbarna ble utsatt for diskriminering når ikke barnevernet hadde
omsorgsansvaret for dem. “Når du ser en enslig tolvåring på gata, skal du da spørre om hun
eller han har oppholdstillatelse før du vurderer å hjelpe barnet” spurte Hjermann retorisk i et
intervju med P4.195
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2004 var også et år da Advokatforeningen engasjerte seg sterkt i de enslige mindreåriges
situasjon. 23. mai hadde Rikke Lassen og Kristel Heyerdal en kronikk på trykk i Aftenposten
med tittelen «Barn – eller bare utlending?»196 Her understrekte de at inkorporasjonen av
barnekonvensjonen i norsk rett ikke bare var en solidaritetsgest overfor barn i andre
verdensdeler. Også i Norge fantes det barn som trengte konvensjonens vern. I kronikken
oppfordret forfatterne regjeringen og Stortinget til å «klargjøre hvilke konsekvenser
inkorporasjonen av barnekonvensjonen skal ha for asylsøkende barn i Norge.»197 I november
2004 skrev Rikke Lassen nok en kronikk. Denne gang i Dagbladet, og med tittelen «Blir
mindreårige asylsøkere tatt godt hånd om?»198 Denne kronikken var en kraftig reaksjon på
Kommunal- og regionaldepartementets pressemelding fra måneden før, med tittelen
«mindreårige asylsøkjarar blir tekne godt hand om», og uttalelser statsråd Erna Solberg hadde
kommet med til pressen etter kritikk fra Redd Barna. Lassen skrev:
Det er ikke sant at disse barna «blir tekne godt hand om», og det foreligger allerede
dokumentasjon for at disse barna utsettes for systematisk omsorgssvikt og
forskjellsbehandling. Det er ikke redelig av statsråden og departement å tilsløre eller
underslå dette faktum.199
Frontene sto hardt på sitt i 2004. Begge frontene mente at de var opptatt av hva som var til det
beste for barna. Bondevik II- regjeringen, som besto av KrF, H og V, mente det var
tilfredsstillende at barna bodde på asylmottak, mens SV støttet Redd Barna og mente at
omsorgen burde flyttes over til barnevernet. Ap, SV og Sp skulle komme i posisjon året etter,
og i neste kapittel skal vi se på hva dette betydde for norsk asylpolitikk overfor enslige
mindreårige.
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4 Politikk 2005 – 2011 – forsøk på
endring av forskjellsbehandlingen
I dette kapittelet skal vi se på hvordan politikken utviklet seg i perioden fra 2005 til 2012. Ble
det noen endring i politikken etter at de rødgrønne dannet regjering den 17. oktober 2005?
Særlig SV hadde vært kritisk til tidligere regjeringers politikk overfor enslige mindreårige
asylsøkere. Da SV kom i regjering, fikk partiet blant annet ansvar for BLD fra 2009 og fram
til regjeringsskiftet i 2013. Klarte de rødgrønne å legge om asylpolitikken? Ble det en stopp
på forskjellsbehandlingen av asylsøkerbarn med SV og de rødgrønne ved roret? Vi skal også
se på andre aktører og deres engasjement for de enslige mindreårige asylsøkerne, med
hovedvekt på Redd Barna som var den mest aktive ikke- statlige organisasjonen på dette
feltet.

4.1 2005 – Et skifte?
Etter lanseringen av Redd Barnas «Rapport med tilrådning om tilsynsmodell for enslige
mindreårige asylsøkere» i 2004 og den medfølgende debatten i media kom den rødgrønne
opposisjonen på Stortinget med forslag om endring av barnevernloven. Ap, SV og Sp
fremmet et forslag, der de tok til orde for å endre barnevernloven slik at alle enslige
mindreårige asylsøkere skulle tas hånd om av barnevernet ved ankomst til Norge. «Stortinget
ber Regjeringen fremme forslag om å endre barnevernloven slik at enslige, mindreårige
asylsøkere og flyktninger under 18 år på lik linje med enslige norske barn skal ivaretas av lov
om barnevern ved ankomst til Norge.»200 Forslaget ble stilt ved Odelstingets møte 6. juni
2005. Hvis dette forslaget hadde fått flertall og barnevernloven hadde blitt endret til å gjelde
alle barn, ville det kanskje satt en stopper for den systematiske forskjellsbehandlingen vi har
vært vitne til gjennom de siste tiårene. Forslaget til Ap, SV og Sp ble nedstemt av 53 mot 41
stemmer.201 Asylpolitikken ble med andre ord ikke endret med det samme, men etter
regjeringsskiftet i 2005 åpnet muligheten seg.
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I regjeringsplattformen for de rødgrønne, Soria Moria- erklæringen, kunne man lese at
regjeringen ville «forbedre vilkårene for enslige mindreårige asylsøkere som kommer til
Norge og overføre omsorgsansvaret for disse til barnevernet.»202 23. november 2005, en drøy
måned etter regjeringsskiftet, holdt statssekretær i Barne- og familiedepartementet, Krishna
Chudasama (Ap), et innlegg på UDIs erfaringskonferanse. Her snakket hun om at regjeringen
skulle overføre enslige mindreårige asylsøkere fra UDIs mottak til omsorgssentre under
barnevernet. Ikke et ord ble sagt om at det ikke skulle gjelde alle enslige mindreårige, men
Chudasama kommenterte at overføringen ville få økonomiske konsekvenser.
Til tross for styrket tilbud, er det slik at avdelingene for enslige mindreårige fremdeles
har færre ansatte enn barneverninstitusjonene, og den materielle standarden når ikke
opp til barnevernets botilbud. Regelverket og systemene for kvalitetssikring og
godkjenning av botilbudet er annerledes enn i barnevernet og dette gjelder også
prosedyrer for det individuelle tilsynet. På bakgrunn av de svakheter ved
mottakssystemet som fortsatt er der, er jeg svært glad for at denne regjeringen har
bestemt seg for å ta et grep for å heve kvaliteten på tilbudet i mottaksfasen […] Å
overføre ansvaret for enslige mindreårige fra utlendingsmyndighetene til
barnevernsmyndighetene, og samtidig heve kvaliteten og standarden på tilbudet,
innebærer store organisatoriske og økonomiske konsekvenser.203
Chudasama kom ikke med noen eksakt dato for når overføringen av omsorgsansvaret skulle
begynne, men hun sa at Barne- og familiedepartementet ville komme med en nærmere
redegjørelse i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett mai 2006.204 Det sto ingenting om
dette i selve dokumentet revidert nasjonalbudsjett.205
Karita Bekkemellem var statsråd i Barne- og familiedepartementet fra 17. mars 2000 til 19.
oktober 2001 og fra 17. oktober 2005 til 18. oktober 2007. Departementet skiftet navn til
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Barne- og likestillingsdepartementet 1. januar 2006. I sin biografi «Mitt røde hjerte»206 fra
2009, uttrykte hun at en av de viktigste sakene for henne i Soria Moria- erklæringen var
punktet som omhandlet omsorgsovertakelsen av de enslige mindreårige. May Hansen i SV
hadde jobbet lenge for dette, hevdet Bekkemellem. I boka trakk hun fram Redd Barna som en
organisasjon som hadde jobbet systematisk for denne gruppen barn og unge. Bekkemellem
bekreftet at det økonomiske aspektet i denne saken spilte en stor rolle og at
Finansdepartementet i utgangspunktet var negativt innstilt til kostnadene ved en overtakelse.
Etter press fra May Hansen og SVs stortingsgruppe bevilget departementet allikevel til slutt
midlene, «men bare til barna under 15 år, som utgjorde den billigste gruppa»207, skrev
Bekkemellem i denne biografien. Årsaken til at de over 15 år ble mer kostnadskrevende var at
de var mer forskjellige og derfor hadde veldig ulike oppfølgingsbehov, ifølge Bekkemellem.
Hun mente at dette var årsaken til at de over 15 år ikke fikk det tilbudet de var lovet i
regjeringserklæringen fra 2005.208 I tillegg vet vi at gruppen enslige mindreårige asylsøkere
over 15 år alltid har vært i klart flertall. Derfor ville en overføring av omsorgen fra UDI til
barnevernet for de over 15 ha kostet mye mer enn det kostet bare å overføre omsorgsansvaret
for de som var under 15.
Under behandling av saken i Stortinget opplyste SV at grunnen til at omsorgsreformen «ikke
var på plass, var at saken ikke var ferdig utredet», sto det i biografien til Bekkemellem.209
Dette stemte ikke, ifølge Bekkemellem. Hun hevdet at embetsverket under Haktor Hellands
ledelse hadde funnet en løsning for alle. Bekkemellem opplevde at SV kom med feilaktige
forklaringer på hvorfor ikke løftet ble holdt overfor alle asylsøkerbarna. Grunnen til at ikke
alle fikk det tilbudet de hadde blitt lovet, handlet kun om prioriteringer, mente hun.210
I november 2005 kom NOAS med rapporten “Utfordringer i norsk asylpolitikk 2005-2009”.
Her kom de med forslag til tiltak i asylpolitikken for stortingsperioden 2005-2009. NOAS
mente at Bondevik II- regjeringen hadde strammet inn asylpolitikken mer enn noen annen
regjering.211 Når det gjaldt asylbarn og enslige mindreårige ønsket NOAS at hensynet til
barnets beste skulle vektlegges i større grad under Stoltenberg II- regjeringen enn det var blitt
gjort under tidligere regjeringer. Rapporten viste til inkorporeringen av barnekonvensjonen i
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norsk rett i 2003.212 Tiltak som ble nevnt, var å følge anmodninger fra FN- organer. «Det må
også etableres som et grunnleggende premiss at konkrete anmodninger fra FNs organer
vedrørende asylsøkende barn vil bli fullt ut respektert av norske myndigheter»213, het det. Her
var NOAS på linje med Redd Barna og flere andre organisasjoner. Som vi skal se, gikk flere
organisasjoner sammen i 2006 og stilte krav til myndighetene. Et annet forslag til tiltak i
NOAS- rapporten var at «Det må gjennomføres en uavhengig, faglig evaluering av norske
utlendingsmyndigheters overholdelse av barnekonvensjonen.»214
I 2005 oppfordret FNs barnekomité regjeringen til å styrke omsorgen for barn som bodde på
asylmottak. Psykologisk og psykiatrisk omsorg for traumatiserte asylsøkerbarn ble spesielt
nevnt. Komiteen anbefalte regjeringen å forbedre situasjonen for enslige mindreårige
asylsøkere, når det kom til bemanning og faglig kompetente ansatte. Komiteen ønsket også en
forbedring på mottakene sånn at omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere skulle bli like
god som den var for barn som bodde på barnevernsinstitusjoner. 215

4.2 2006 – Presset på regjeringen øker
I 2006 kom det en utredning skrevet av flere ikke- statlige organisasjoner (NGOs) og
Barneombudet, som ble avgitt til Stortinget i november 2006. Den het «NGOU 2006:1. Først
og fremst barn – overføring av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til
barnevernet.»216 Utredningen ble skrevet fordi mange av aktørene bak rapporten var bekymret
for at heller ikke den nye regjeringen, Stoltenberg II- regjeringen, viste vilje til å endre
politikken overfor enslige mindreårige asylsøkere.217 Utvalget var bekymret for de signalene
som ble gitt i statsbudsjettet for 2007.218 Hovedbudskapet i utredningen var at både
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barnevernloven og barnekonvensjonen skulle gjelde for alle barn i Norge, uavhengig av
oppholdsstatus, og at omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere skulle tilhøre
barnevernet, ikke utlendingsforvaltningen.219 Under «Anbefalinger» sto det: «Det vesentlige
er at omsorgstilbudet faktisk er regulert gjennom barnevernloven slik at formelle krav sikrer
den vurdering som foretas, vedtaket som fattes, omsorgen som tilbys og tilsynet som
føres.»220 Selv om regjeringen sto samlet om en overføring av omsorgsansvaret fra
utlendingsmyndighetene til barnevernet i Soria Moria- erklæringen, var aktørene bak denne
utredningen utålmodige.
Regjeringen ønsker å sette i gang en utredning, til tross for at dette spørsmålet har vært
utredet flere ganger tidligere. Det er heller ikke satt av midler til dette arbeidet i
statsbudsjettet, og det er uvisst når arbeidsgruppen som er nedsatt til å utrede dette
kommer i gang med arbeidet. Vi mener en ny utredning er unødvendig. Disse barna
trenger endring nå.221
Utredningen ble støttet av Frp, ved Karin Woldseth, i Stortingets spørretime den 8. november
dette året. Woldseth uttalte at hun støttet kravet om at barnevernloven måtte gjelde for alle
barn, også enslige mindreårige asylsøkere. Hun henviste til at FN i 2005 hadde bedt
innstendig om at Norge sikret tilstrekkelig støtte og tilsyn til denne gruppen barn.222 Statsråd i
BLD, Karita Bekkemellem, svarte at dette var en sammensatt gruppe, med mange ulike typer
barn, som trengte ulik hjelp og oppfølging. I tillegg sa hun at regjeringen var i gang med
arbeidet, men at de ikke hadde «funnet å kunne innfri økonomisk på dette punktet»223 i neste
års statsbudsjett.224
Det er vanskelig å si hvor stor påvirkning denne utredningen fikk for den rødgrønne
regjeringens politikk. Men en indikator på at den ikke ble tillagt mye vekt, er at det ikke
finnes noen dokumenter som er relatert til utredningen i UDIs eget arkiv, ifølge Rachel
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Elisabeth Eide i UDI.225 Justis- og beredskapsdepartementet ved Administrasjons- og
økonomiavdelingen, Seksjon for dokumentforvaltning, kom med følgende svar da jeg spurte
om det fantes noe på utredningen i deres arkiv: «Vi har behandlet din innsynsbegjæring og
søkt i arkivene etter de dokumentene som vi antar du ønsker innsyn i. Det viser seg at
overføring og regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere,
på dette tidspunktet var overført til Barne- og likestillingsdepartementet (jf. Soria Moria
erklæringen). Vi vil derfor anbefale deg å sende en ny innsynsbegjæring dit.» Da hadde jeg
allerede søkt om innsyn i arkivet til BLD på generelt grunnlag, og blitt henvist til Justis- og
beredskapsdepartementet. Etter å ha opplyst om at Justis- og beredskapsdepartementet hadde
henvist meg til BLD angående denne spesifikke utredningen, NGOU 2006:1, fikk jeg dette
svaret av BLD:
Etter hva vi forstår, er du henvist fra Justis- og beredskapsdepartementet til Barne- og
likestillingsdepartementet i med din forespørsel [sic]. Vårt departement overtok
ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år fra 2008. Vi har søkt i våre
arkiver etter publikasjonen du etterspør, men kan ikke finne den hos oss.226
Utredningen ble avgitt til Stortinget, men dreide seg om regjeringens politikk. Som vi har sett,
tyder mye på at denne utredning verken ble behandlet av UDI eller regjeringen.

4.3 2007 – Løsning for de under 15 år
Dagbladet hadde flere saker i 2007 om bemanning på asylmottak for enslige mindreårige. 23.
februar dette året skrev journalist Elisabeth Brinch Sand om forholdene på Hvalstad mottak i
Asker, landets eneste transittmottak den gang. Mottaket ble drevet av Hero Norge AS.
Kommunikasjonsdirektør i UDI, Agnar Kaarbø, ble intervjuet om bemanningen og svarte
bekreftende på spørsmål om det var bra nok med to ansatte på 60 barn. I samme intervju
innrømmet UDI og Kaarbø at de muligens brøt barnekonvensjonen under de rammene de
opererte under.227 Barneminister Karita Bekkemellem (Ap) sa i samme avis, 22. februar 2007,
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at hun ikke kjente til forholdene på Hvalstad mottak og lovte å gripe inn. Redd Barna, ved
Thale Skybak, uttalte på sin side at barneministeren burde kjenne til forholdene ved norske
mottak.228
2007 var det året da de første enslige mindreårige asylsøkerne skulle bosettes på
omsorgssentre under barnevernet. Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem holdt et
innlegg på Barne-, ungdoms- og familieetatens lederkonferanse tirsdag 27. mars 2007 ved
Rica Park Hotell i Sandefjord. Der tok hun opp den planlagte omsorgsreformen.
En ny oppgave for etaten er ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere. Som dere vet
er det nedfelt i Soria Moria erklæringen at Regjeringen ønsker å bedre vilkårene for
enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge og overføre omsorgsansvaret
for disse til barnevernet. Høsten 2006 ble regjeringen enig med regjeringspartiene på
Stortinget om at det statlige barnevern høsten 2007 skal ta over ansvaret i
mottaksfasen for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Stortinget besluttet da å
bevilge kr 24 mill til formålet. Region øst er godt i gang med å etablere et
omsorgssenter i Eidsvoll kommune, kalt Eidsvoll omsorgssenter for barn. Parallelt
med dette arbeidet forberedes det å iverksette tilbud til gruppen 15-18 år. Det kan bli
aktuelt med omsorgsentre [sic] i alle regioner.229
Optimismen rundt en forbedring av omsorgen for enslige mindreårige var tydelig til stede
blant politikere i regjeringen på denne tiden. 3. mai 2007 holdt statssekretær i BLD, Kjell Erik
Øie, et innlegg under et seminar på Hvalstad transittmottak, der han snakket om hvilke behov
enslige mindreårige asylsøkere hadde.230 I powerpoint- presentasjonen han brukte under
innlegget sto det at regjeringen i Soria Moria- erklæringen hadde som mål aktivt å følge opp
rådene fra FNs barnekomité, deriblant å overføre omsorgsansvaret for enslige mindreårige til
barnevernet.231 Målsettingen ved å la barnevernet overta omsorgsansvaret var blant annet: å
styrke bemanningen, etablere mindre boenheter, styrke barnefaglig kompetanse og å bedre
tilgangen til psykososiale tjenester.232 Øies powerpoint- presentasjon opplyste også om at det
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skulle legges fram en ny utlendingslov der barneperspektivet ville bli sentralt, og der
barnekonvensjonen skulle være et utgangspunkt.233
I et rundskriv fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, datert 1. juni 2007 ble
utlendingsforskriften endret slik at det skulle bli litt enklere å få oppholdstillatelse for barn på
grunnlag av «sterke menneskelige hensyn»234.
Det skal fortsatt foretas en helhetsvurdering med hensyn til om det foreligger sterke
menneskelige hensyn, men vektingen av momentene blir annerledes. Terskelen for å
gi oppholdstillatelse til barn som følge av sterke menneskelige hensyn blir dermed noe
lavere enn tidligere.235
Fra 1. juni 2007 fikk utlendingsforskriften § 21b følgende ordlyd: «Ny § 21 b slår fast at ved
vurderingen av ‘sterke menneskelige hensyn’ etter utlendingsloven § 8 annet ledd skal barns
tilknytning til riket tillegges særlig vekt.»236 Dette var ingen stor endring av
utlendingsforskriften, men viste likevel at Stoltenberg II- regjeringen ønsket en viss
oppmykning av asylpolitikken overfor barn, inkludert enslige mindreårige.
Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen holdt et innlegg på et
høringsmøte om oppfølging av FNs barnekonvensjon den 26. oktober 2007. BLD hadde
invitert frivillige organisasjoner, Barneombudet og andre departementer. Hun snakket om
viktigheten av å lytte til de frivillige organisasjonene. Møtet fant sted i forkant av den 4.
rapporten til FNs barnekomité.237 Ramin- Osmundsen roste de frivillige organisasjonene og
Barneombudets arbeid for barns rettigheter i Norge. I innlegget anerkjente hun også deres
viktige rolle og at både de frivillige organisasjonene og Barneombudet hadde en
overvåkningsfunksjon overfor statlige og kommunale myndigheter. Ramin- Osmundsen
kommenterte kritikken fra FNs barnekomité angående situasjonen for barn i mottak. FN
hadde bedt Norge om at enslige mindreårige asylsøkere skulle få like god hjelp som de barna
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som bodde på barnevernsinstitusjoner.238 Osmundsen informerte om at Eidsvoll
omsorgssenter for barn skulle åpne 1. desember 2007. Omsorgssenteret skulle ta imot 30
enslige mindreårige under 15 år. Barna ville bli gitt samme rettssikkerhet som andre barn som
var under barnevernets ansvar, hevdet hun. Osmundsen sa at tiltaket var beskrevet i
regjeringens 4. rapport til FNs barnekomité, og at dette var et eksempel på at barnekomiteens
anbefalinger var fulgt opp av norske myndigheter. Hun nevnte også at regjeringen tok sikte på
en overføring av mindreårige over 15 år i løpet av 2009.239 Som vi skal se ble ikke dette
gjennomført. Anbefalingene fra FN ble med andre ord aldri fulgt opp.
I statsbudsjettet for 2008 kunne man også lese om regjeringens intensjoner knyttet til
overføring av omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere.
Barnevernmyndighetene vil i løpet av høsten 2007 overta omsorgsansvaret for enslige
mindreårige, asylsøkere under 15 år for perioden fram til de kan bosettes i en
kommune eller forlate landet etter avslått søknad om opphold. 1. desember 2007 åpner
Eidsvoll omsorgssenter som skal ha plass til 30 enslige, mindreårige asylsøkere under
15 år. Samlet bevilgning i 2008 til dette formålet er 53 mill. kroner. Det foreslås videre
5 mill. kroner til forberedelser av overføringen av ansvaret også for enslige,
mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år fra utlendingsmyndighetene til
barnevernet. Regjeringen tar sikte på at en overføring av ansvaret for denne gruppen
kan foretas i løpet av 2009.240
Som vi ser ble det satt av penger i dette budsjettet til forberedelse av overføring av
omsorgsansvaret fra asylmottak til barnevern også for de over 15 år.
I et brev til Familie- og kulturkomiteen på Stortinget datert den 2. november 2007 var
Barneombudet kritisk til at det drøyde før regjeringen også overførte omsorgsansvaret for de
over 15 år til barnevernet. Barneombudet var fornøyd med at det var blitt satt av fem
millioner i statsbudsjettet for 2008 til forberedelse av dette. I brevet henviste Barneombudet
til nettverket av organisasjoner som sto bak NGOU 2006:1. Barneombudet delte
organisasjonenes skuffelse over at den store majoriteten av enslige mindreårige asylsøkere,
nemlig de over 15 år, fortsatt ikke var under barnevernets omsorg. I tillegg skrev ombudet at
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«Formuleringene i statsbudsjettet om at man ‘tar sikte på’ at overføringen «kan foretas»»
skapte en usikkerhet knyttet til spørsmålet om omsorgsansvaret faktisk ville bli overført i
2009.241
Driftsoperatørene er de organisasjonene og aktørene som driver asylmottak på vegne av UDI,
som er driftsoperatørenes eneste oppdragsgiver. Driftsoperatørene var svært kritiske til at de
ikke ble tatt med i større grad i forbindelse med overføringen av omsorgsansvaret for de under
15 år fra UDI til barnevernet. De følte seg tilsidesatt i debatten rundt barnevernets
overtakelse. Det kom tydelig fram i et brev til BLD ved statsråd Manuela Ramin - Osmundsen
og Arbeids- og inkluderingsdepartementet ved statsråd Bjarne Håkon Hansen, datert den 15.
november 2007.242 I brevet ba de om et møte med øverste politiske ledelse. Forfatterne av
brevet skrev at de ikke ble hørt og ikke fikk komme med innspill til hvordan asylmottakene
jobbet med enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. De mente at de kunne komme med
nye tilbud for denne gruppen barn, og hvis de ikke ble hørt ville det gå utover prinsippet om
hensynet til barnets beste. De argumenterte for at asylmottakene var svært opptatt av barnets
beste og at en omsorgsovertakelse til barnevernet ikke var noen garanti for et mer likeverdig
tilbud, med mindre man bare så på de juridiske rettighetene. I brevet etterlyste de også en
økning av «… våre rammer som er meget langt under det som gis til barnevernet.»243
Driftsoperatørene ønsket to ting med dette brevet. For det første ønsket de mer penger fra det
offentlige, og for det andre stilte de spørsmål ved om den beste løsningen for enslige
mindreårige var å etablere omsorgssentre. Naturlig nok ønsket ikke driftsoperatørene å miste
anbud fra deres eneste oppdragsgiver, UDI. Og hvis de under 15 år ble flyttet til
omsorgssentre under barnevernet, ville det selvfølgelig medføre at driftsoperatørene fikk
færre oppdrag.
Driftsoperatørene ble ikke hørt, og den offisielle åpningen av Eidsvoll omsorgssenter for barn
fant sted den 18. desember 2007. Allerede før den offisielle åpningen flyttet 22 barn inn i
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omsorgssenteret. De ble flyttet fra Vårli asylmottak i Moss.244 Fra denne datoen kom alle
enslige mindreårige under 15 år direkte til Barnevernets omsorgssentre etter registrering hos
Politiets Utlendingsenhet (PU). 2007 ble med andre ord et vendepunkt for politikken overfor
enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

4.4 2008 – Barnevernloven endres
18. januar 2008 ble Ot. Prp. Nr. 28 (2007-2008) godkjent i statsråd, og barnevernloven kunne
dermed endres.245 Barnevernloven kapittel 5A ble tilføyd ved lov 30. mai 2008.
§ 5A-1. Opphold på omsorgssenter for mindreårige
Barne-, ungdoms- og familieetaten skal gi barn som har kommet til riket og søkt asyl
uten foreldre eller andre med foreldreansvar, tilbud om opphold på et omsorgssenter
for mindreårige.
Tilbudet skal gjelde fra barnet blir overført fra utlendingsmyndighetene til Barne-,
ungdoms- og familieetaten frem til det blir bosatt i en kommune eller forlater riket.
Bestemmelsen gjelder barn som er under 15 år når asylsøknaden fremmes. For barn
over 15 år gjelder bestemmelsen fra den tid Kongen bestemmer.246
Dermed ble botilbudet til de enslige mindreårige asylsøkerne under 15 år lovregulert.
Botilbudet til de som var over 15 år var fortsatt ikke lovregulert og ble kun regulert av en
rekke instrukser fra UDI til mottakene. Etter endringen av barnevernloven, var det kun når det
var snakk om enslige mindreårige asylsøkere at det ble satt et skille mellom de som hadde fylt
15 år og de som ikke hadde det.247 I innledningen til loven ble det slått fast at den gjaldt for
alle som oppholdt seg i riket. Under paragraf 1.2 sto det «Lovens bestemmelser om tjenester
og tiltak gjelder også for barn som er flyktninger eller er internt fordrevne, eller når barnets
vanlige bosted ikke lar seg fastsette.»248 Det sto ingenting i barnevernloven om at barn over
15 år ikke hadde de samme rettighetene som barn under 15 år, bortsett fra når det gjaldt

244

Regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisiell-apning-av-eidsvoll-omsorgssent/id493600/.
Besøkt 22.11.16
245
BLD. Ot. Prp. Nr. 28 (2007-2008). Om lov om endring i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv.
(Omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere inntil bosetting eller retur)
246
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6. Sist besøkt 06.04.17
247
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100 . Besøkt 13.02.17
248
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100#KAPITTEL_1. Besøkt 25.01.17

59

mindreårige asylsøkere, der det sto at de over 15 år ikke skulle bo på omsorgssenter før
Kongen bestemte det.249 Det vil si at det var usikkert når loven skulle gjelde for dem.
I en pressemelding datert 18. januar 2008 skrev BLD om at odelstingsproposisjonen om
endringer i barnevernloven hadde passert statsråd.250 Barneminister Ramin- Osmundsen ble
sitert i pressemeldingen:
Enslige mindreårige asylsøkere skal ha et omsorgstilbud som ivaretar deres spesielle
behov, og som har samme kvalitet som det tilbudet vi gir andre barn under
barnevernets omsorg. En lovregulering av dette ansvaret sikrer barn som kommer til
landet alene uten voksne omsorgspersoner denne rettigheten. Omsorgstilbudet vil
bidra til å gi disse barna en trygg og god oppvekst, slik at de kan bli aktive og
selvstendige deltakere i samfunnet. Det vil samtidig bidra til å forebygge […]
psykososiale problemer251
Det meste i denne pressemeldingen tilsa at ingen enslige mindreårige asylsøkere lenger skulle
bosettes på asylmottak og at barnevernloven nå ville gi alle mindreårige asylsøkere det
samme omsorgstilbudet som andre barn i Norge. Det eneste som åpnet opp for at dette
allikevel ikke ville bli virkeligheten for alle kom helt nederst i pressemeldingen, siste avsnitt,
der det sto at det i første omgang kun gjaldt de under 15 år. Regjeringen skrev at lovens
virkeområde også skulle gjelde de over 15 år, men ikke før i 2009.252 Denne pressemeldingen
er et eksempel på at de ansvarlige for barn i Norge underkommuniserte diskrimineringen av
mindreårige over 15 år.
Stoltenberg II- regjeringen ønsket å kommunisere at omsorgsovertakelsen for de under 15 år
var vellykket og en «barnets beste»- politikk. Men samtidig økte antallet enslige mindreårige
asylsøkere til Norge dette året, og regjeringen kom med innstrammingstiltak. Som vi har sett
kom det 1374 enslige mindreårige asylsøkere i 2008, og i 2009 økte det til 2500.253
Regjeringen snakket med kløyvd tunge når det gjaldt hva som var viktigst:
innvandringsregulerende tiltak og/eller hva som var barnets beste. 15. mai 2008 sendte
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regjeringen ut tre pressemeldinger, der de kom med nye tiltak for å redusere
asylankomstene.254 Et av tiltakene var å «Intensivere arbeidet med å få til mer treffsikker
aldersfastsettelse for enslige mindreårige asylsøkere»255. Regjeringen forslo også å styrke
politiet med 40 millioner kroner «for å kunne effektuere et økt antall uttransporteringer og
behandle et økt antall oppholdssaker»256. I tillegg til innstrammingstiltakene foreslo
regjeringen å bevilge ti millioner kroner til styrking av tilbudet for enslige mindreårige på
asylmottak.257 Regjeringen strammet inn asylpolitikken ved flere anledninger dette året. Når
man ser på antall pressemeldinger i løpet av en enkelt dag, kan man spørre seg om det kanskje
var vel så viktig å formidle innstrammingstiltakene til media og befolkningen, som selve
gjennomføringen av innstrammingstiltakene. 3. september informerte Statsministerens kontor
i en pressemelding om en rekke nye innstrammingstiltak. Norge og Nederland hadde den
største økningen av asylankomster i Europa i 2008, opplyste regjeringen.258 Regjeringen kom
med i alt 13 innstrammingstiltak i denne omgangen. To av punktene var rettet direkte mot
enslige mindreårige. Det ene gjaldt Dublin 2- forordningen, der praksis ble endret slik at også
enslige mindreårige skulle kunne returneres til et annet Dublin- land, dersom de hadde søkt
asyl eller hadde en ferdigbehandlet søknad der før de kom til Norge.259 Det andre tiltaket
dreide seg om midlertidig oppholdstillatelse. Det gjaldt de som var over 16 år der eneste
grunnlag for opphold i Norge var at de var uten forsvarlig omsorg i hjemlandet. Etter den nye
ordningen ville disse ungdommene bli sendt ut av landet ved fylte 18 år.260 Dette tiltaket var
svært kontroversielt, også innad i regjeringen, og på dette punktet la SV inn dissens.261
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Økte ankomster førte til innstramminger, og de over 15 år ble ikke overført til barnevernets
ansvarsområde, men forble boende på asylmottak. Dette var i strid med regjeringsplattformen
av 2005 og statsbudsjettet for 2008. Som vi var inne på i kapittel tre, førte økte ankomster på
slutten av 1990- tallet til at Stoltenberg I- regjeringen ønsket å forbedre omsorgssituasjonen
for enslige mindreårige asylsøkere. Dette så vi i Stortingsmelding nr. 17 (2000-2001).
Årsaken til at økte ankomster i 2008 ikke førte til en forbedring, men en forverring av
omsorgssituasjonen, kan ha kommet av at økningen av ankomster på slutten av 2000- tallet
var mye kraftigere enn økningen var på slutten av 1990- tallet.
For at regjeringen fortsatt skulle klare å gi enslige mindreårige under 15 år plass på
omsorgssentre måtte de bevilge penger til opprettelse av nye omsorgssentre. I statsbudsjettet
for 2009 ble dette omtalt.
Det har kommet langt flere enslige, mindreårige asylsøkere enn det som ble lagt til
grunn da reformen ble iverksatt. Det har derfor vist seg nødvendig å opprette flere nye
sentre i 2008. Barne- og likestillingsdepartementet planlegger etablering av ytterligere
tre nye sentre i 2009. Det foreslås å bevilge 378,9 mill. kroner i 2009 over Barne- og
likestillingsdepartementet budsjett til tiltak for enslige mindreårige asylsøkere under
15 år. Dette er en økning på 325,8 mill. kroner i forhold til saldert budsjett 2008. I
tillegg foreslås det å bevilge 192,2 mill. kroner i 2009 over Fornyings- og administrasjonsdepartementets budsjett til byggekostnader og tilsyn.262
Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt uttalte 7. oktober 2008 at det ikke var
praktisk mulig eller faglig forsvarlig å etablere plasser i barnevernet for de eldste enslige
mindreårige asylsøkerne i 2009. Det skulle gis midler til å bedre tilbudet for de over 15 år,
men de skulle fortsatt bo i asylmottak, kom det fram av en pressemelding.263 Foreløpig var det
bare en utsettelse av overførsel av omsorgsansvar for de over 15 år. Det sto fortsatt åpent når
Stoltenberg II- regjeringen ville gjennomføre omsorgsreformen for alle enslige mindreårige.
Prosessen var nå satt på vent. Begrunnelsen var økte ankomster som ifølge barne- og
likestillingsminister Huitfeldt gjorde det umulig å overføre omsorgsansvaret for de over 15 år
i 2009.
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I et meget kritisk notat fra Barneombudet den 6. november 2008 til Stortinget ved Familie- og
kulturkomiteen krevde Barneombudet at Stortinget skulle be regjeringen om at de enslige
mindreårige asylsøkerne over 15 år også skulle bli tatt hånd om av barnevernet, på lik linje
med de under 15 år. Barneombudet skrev i notatet at det til tross for at det i tidligere
statsbudsjett ble tatt sikte på en overførsel av omsorgsansvaret fra UDI til barnevernet i 2009,
så hadde ikke regjeringen satt av midler til dette i statsbudsjettet. «Barneombudet er meget
kritisk til at man setter reformen på vent, noe som opprettholder en systematisk
forskjellsbehandling av en gruppe barn.»264 Barneombudet henviste både til FNs barnekomité
og barnekonvensjonen:
Barnekonvensjonen artikkel 2 gir alle barn rett til å få oppfylt konvensjonens
rettigheter uten usaklig eller urimelig forskjellsbehandling. Dagens ordning med at
barnvernet [sic] bare skal ha omsorgsansvaret for de under 15 år innebærer en
systematisk forskjellsbehandling på bakgrunn av alder (over/under 15 år) som er
ytterst problematisk i forhold til forbudet mot diskriminering i barnekonvensjonen
artikkel 2.265
Hva ville regjeringen gjøre med denne diskrimineringen?

4.5 2009 – Mange ankomster stopper planene
Den store tilstrømmingen av asylsøkere fortsatte i 2009, og det førte til en ytterligere
innstramming av asyl- og flyktningpolitikken. Arbeids- og inkluderingsdepartementet, ved
statsråd Dag Terje Andersen, sendte i april ut en pressemelding der det ble opplyst om at det
var foretatt forskriftsendringer, slik at tidligere annonserte innstrammingstiltak fra september
2008, kunne iverksettes. Det gjaldt blant annet innføringen av midlertidige og begrensede
oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere over 16 år. Forskriftsendringen var nå
vedtatt, ble det opplyst, og skulle tre i kraft fra 1. mai 2009.266
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I juni 2009, opplyste BLD at UDI fortsatt skulle ha omsorgsansvaret for enslige mindreårige
asylsøkere over 15 år på ubestemt tid.267
Regjeringen har besluttet at overføringen av omsorgsansvaret for enslige mindreårige
asylsøkere over 15 år til barnevernet utsettes til etter 2010. Årsaken er at Norge de
siste årene har opplevd en sterk økning i ankomstene av asylsøkere som oppgir å være
enslige mindreårige.268
Denne korte begrunnelsen på hvorfor regjeringen nok en gang utsatte sin lenge planlagte
omsorgsreform, var et av få steder der representanter for regjeringen sa eller skrev noe om
hvorfor de over 15 år aldri ble overført til barnevernet. Denne gangen var utsettelsen av en
mer permanent karakter. Som vi har sett så var de rødgrønnes plan at barnevernet skulle ta
over omsorgsansvaret fra 2009, noe som hadde blitt omtalt i Soria Moria- erklæringen fra
2005 og i statsbudsjettet for 2008.269 Dette ble nå skrinlagt. I 2008 informerte regjeringen om
at det ikke ville bli noen omsorgsoverførsel i 2009. Nå var utsettelsen på ubestemt tid. På
grunn av økningen av antallet enslige mindreårige asylsøkere var det ikke praktisk
gjennomførbart å overføre omsorgsansvaret for de over 15 år fra UDI til barnevernet, uttalte
statssekretær Lotte Grepp Knutsen i BLD.270 Dette var alt det sto i pressemeldingen om
årsaken til hvorfor regjeringen ikke fulgte opp omsorgsreformen sin. Det faktum at det var
kommet 1374 enslige mindreårige i 2008 mot 403 personer i 2007 var altså selve årsaken til at
de over 15 år ved ankomst ikke skulle få de samme lovpålagte rettighetene som andre barn i
Norge.271 Årsaken var at de var mange. Konsekvensen ble at enda flere mindreårige ble utsatt
for en systematisk diskriminering.
1. juli 2009 kom Arbeids- og inkluderingsdepartementet med en pressemelding hvor de
opplyste om nye innstrammingstiltak i asylpolitikken.272 Bjarne Håkon Hanssen var tiltrådt
som statsråd i departementet.
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Vel 8000 personer har søkt asyl i Norge første halvår 2009. Det er 2500 flere enn i
samme periode i fjor. Over 1100 oppgir å være enslige mindreårige asylsøkere, hvor
70 prosent er fra Afghanistan. - At en så stor andel av søkerne oppgir å være enslige
mindreårige er en ekstra utfordring, sier statsråden. Prognosene for resten av året viser
at ankomsttallet vil bli på 18000 eller flere, dersom tiltak ikke settes inn.273
Halvparten av alle tiltakene som Hanssen og regjeringen kom med var rettet mot enslige
mindreårige asylsøkere. Tiltakene overfor de enslige mindreårige var: 1. Raskere intervju og
aldersvurdering. 2. Utvidet aldersvurdering. 3. De som ikke fylte vilkårene for beskyttelse
eller opphold på humanitært grunnlag, skulle som hovedregel få avslag. 4. Det skulle
opprettes omsorgs- og utdanningstilbud i opprinnelsesland.274
Jens Stoltenberg beskrev hvordan han husket regjeringsforhandlingene i 2009 i boka «Min
historie» fra 2016. Her skriver han at han hadde bestemt seg for at denne
regjeringsplattformen skulle inneholde klare innstramminger i asylpolitikken. Årsaken til
innstrammingene var at ankomsttallene hadde økt dramatisk de siste årene.275 Han uttalte også
at han var tilhenger av en streng linje i asylpolitikken og begrunnet det med at hvis man ikke
førte en streng, men rettferdig politikk, så ville det føre til at asylmottakene fyltes opp og at
kommunene ikke ville ta imot de som skulle bli i landet. Hvis Norge ga opphold til mange
asylsøkere ville dette dessuten gi et signal til andre som ønsket å søke asyl i Norge. Dette var
et eksempel på at de rødgrønne i regjering la stor vekt på innvandringsregulerende hensyn i
politikken.276
Som vi så i kapittel to var Advokat Mette Y. Larsen i Advokatforeningen inne på dette med
signaleffekt allerede i mai 2005 under et intervju med Aftenposten, der hun hevdet at norske
myndigheter var mest opptatt av å sende signal til de landene barna kom fra om at de ikke var
velkommen til Norge.277 Larsen uttalte dette på tampen av Bondeviks regjeringsperiode, men
som vi ser, kunne kritikken av myndighetenes asylpolitikk på dette feltet også kommet under
Stoltenberg II- regjeringens andre periode.
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I de rødgrønnes nye regjeringsplattform for perioden 2009-2013 sto det følgende om å
overføre omsorgsansvaret for alle enslige mindreårige til barnevernet:
Regjeringen har som mål å gjennomføre overføring av omsorgsansvaret for
enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet, men anser at
ressurssituasjonen i barnevernet tilsier at dette ikke blir mulig i kommende
fireårsperiode.278
Ingen annen begrunnelse ble gitt. Regjeringsplattformen inneholdt fire mer eller mindre
konkrete punkter på hva de ville gjøre for enslige mindreårige asylsøkere. Regjeringen ville
- etablere omsorgs- og utdanningstilbud for enslige mindreårige asylsøkere i deres
opprinnelsesland
- arbeide for at barn i mottak eller omsorgssentre får en god barnefaglig oppfølging
- bidra til nok verger til enslige mindreårige asylsøkere
- arbeide for rask bosetting i kommunene av enslige mindreårige asylsøkere279
Regjeringsplattformen ble underskrevet 7. oktober og allerede to dager senere ble
statsbudsjettet for 2010 godkjent i statsråd. Her ble det bevilget en betydelig sum til
asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere.
[…] andelen enslige, mindreårige mellom 15 og 18 år i statlige mottak har økt.
Regjeringen ønsker å sikre et godt og tilpasset tilbud for denne gruppen. Innenfor den
økte bevilgningen til drift av statlige mottak foreslås det en økning på 400 mill. kroner
til dette formålet.280
Selv om Stoltenberg II- regjeringen førte en politikk der formålet var å begrense antall søkere
til landet, ser vi at de samtidig kom med tiltak for å forbedre boforholdene på asylmottak for
enslige mindreårige. Andelen enslige asylsøkere som oppga å være under 18 år ble svært høy
i 2009 sammenlignet med de foregående årene i Norge, men også sammenlignet med andre
europeiske land. I 2009 tok Norge i mot 20 prosent av alle enslige mindreårige asylsøkere til
Europa.281 Denne store økningen av enslige mindreårige asylsøkere, førte til store
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innstramminger, der midlertidig oppholdstillatelse var et av de mest kontroversielle tiltakene.
Asylpolitikken til regjeringen i 2009 brøt med Soria- Moria erklæringen når anbefalingene
ikke skulle følge FNs høykommissær for flyktninger.282

4.6 2010 – Riksrevisjonen avdekker mangler
Riksrevisjonen så i 2009 på tjenestekvaliteten for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år i
en revisjon av Barne-, ungdoms- og familieetaten. Her sto det:
Samtlige omsorgssentre synes å tilby en trygg bo- og omsorgsbase, men grensene for
hva som defineres som omsorg, oppfølging og behandling er uklar. Det skyldes blant
annet at det er gitt ulike signaler om hva innholdet i omsorgssentrene skal være. […]
Dette kan gå ut over det enkelte barns behov for oppfølging og behandling, og dermed
målet om et likeverdig tilbud.283
Riksrevisjonen var altså opptatt av at enslige mindreårige asylsøkere under 15 år skulle ha et
likest mulig omsorgstilbud. Også for de under 15 år var det utfordringer, og lenger ut i
revisjonen blir etaten kritisert for ikke å tilfredsstille kravet om at 50 prosent skulle ha
barnevernfaglig eller annen relevant kompetanse. Riksrevisjonene ba om å bli orientert om
hva som ble gjort med dette.284 Riksrevisjonen poengterte at «Klare kriterier kan sikre god
kvalitet, likebehandling av institusjonene og gi et mer ensartet tilbud for barna». 285 Dette
gjaldt som sagt de under 15 år, som bodde på omsorgssentre, mens de over 15 år ikke ble
omfattet av denne revisjonen. Det var enklere for riksrevisjonen å komme med krav mot
omsorgssentrene, i og med at disse var underlagt barnevernloven.
Enslige mindreårige over 15 år var fortsatt på asylmottak og hadde ikke det samme vernet,
selv om barnekonvensjonen også gjaldt for dem. Bekymringsmeldinger angående enslige
mindreårige asylsøkere over 15 år skulle også tas på alvor. Dette kommenterte Riksrevisjonen
senere dette året. 19. oktober 2010 ble riksrevisjonens årlige rapport for budsjettåret 2009 lagt
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fram. Der ble det avdekket at bekymringsmeldinger fra asylmottak ikke ble fulgt opp av
enkelte barneverntjenester.286
Riksrevisjonen konstaterer at barneverntjenesten i kommunene ikke følger opp
bekymringsmeldinger som angår enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i
mottak. Barneverntjenesten vegrer seg for å gripe inn når omsorgssituasjonen er
uavklart. Sårbare barn uten omsorgspersoner får dermed ikke den bistand fra
barnevernet som de etter loven har rett til.287
Riksrevisjonens rapport viste også til at klager til fylkesmannen fra ansatte i asylmottak i liten
grad førte til endringer.288 I tillegg var riksrevisjonen opptatt av mangelen på lovregulering av
boforholdene til enslige mindreårige over 15 år og andre forhold.
Riksrevisjonen er bekymret for de rettsikkerhetsmessige [sic] konsekvensene av at
innhold og kvalitet i mottakstilbudet for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og
18 år i liten grad er regulert i lov og forskrift. Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om
rettslig regulering av mottakstilbudet for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og
18 år burde vært vurdert på nytt.289
På bakgrunn av riksrevisjonens rapport så regjeringen seg i 2010 nødt til å presisere at også
asylbarn har rettigheter som barn selv om de er over 15 år og bor på asylmottak. BLD, under
statsråd Tora Aasland, sendte ut et rundskriv i desember 2010 der de minnet om at
barnevernskontorene rundt omkring i landet måtte ta bekymringsmeldinger angående enslige
mindreårige asylsøkere på alvor.290 Rundskrivet ble sendt til landets kommuner og bydeler
ved barneverntjenesten, landets asylmottak, landets omsorgssentre og landets fylkesmenn. I
rundskrivet ble det presisert at barnevernet må følge opp alle bekymringsmeldinger, selv om
de omhandler enslige mindreårige asylsøkere. Noe som kanskje burde vært innlysende, men
som departementet allikevel måtte presisere, etter riksrevisjonens rapport for budsjettåret
2009.
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Rundskrivet ble omtalt året etter, i riksrevisjonens rapport for budsjettåret 2010, under
kapittelet «Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets oppfølging av tidligere
rapporterte forhold» sto det: «I rundskrivet er det kommunale barnevernets ansvar for
oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere presisert. Saken avsluttes.»291
Var riksrevisjonens avdekking et eksempel på at barnevernskontorene og regjeringen bedrev
en systematisk diskriminering av utenlandske barn? Mye tyder på at det ikke bare var en
mangel på lovhjemmel som gjorde at enslige mindreårige asylsøkere ikke fikk den
oppfølgingen de hadde krav på. På dette tidspunktet var lovverket på plass, og
barnekonvensjonen hadde vært inkorporert i norsk lov gjennom flere år. Allikevel fant
Riksrevisjonen at barnevernsmyndighetene vegret seg for å engasjere seg tilstrekkelig i de
utenlandske barna. Allerede i 1994 ble en lignende problemstilling beskrevet i UDIs
kartleggingsrapport «Barn og unge i statlig mottak». 292 Som vi så i kapittel tre opplevde flere
asylmottak at barnevernet var likegyldig overfor barnas situasjon på mottaket. I noen
kommuner tok ikke Barnevernstjenesten ansvar for barna som bodde på mottak, kunne man
lese av rapporten.293
Klientifiseringsbegrepet har blitt brukt både av de som har vært kritiske til at enslige
mindreårige asylsøkere ble bosatt i asylmottak og av de som har ment at asylmottak har vært
bedre enn barnevernets omsorgssentre. Tilhengere av en overføring av ansvaret til
barnevernet har ment at passiviseringen og levekårene i asylmottak har ført til en
klientifisering av barna. I sin doktoravhandling fra 2010 skrev Berit Berg at flere studier på
1990- tallet konkluderte med at mottak produserte klienter framfor å fremme selvhjulpenhet
blant asylsøkere. Årsaken til klientifiseringen var blant annet den passive utbetalingen av
økonomisk hjelp.294 Det å bo i mottak har blitt sett på som å produsere klienter. Motstanderne
av en ansvarsoverføring til barnevernet har, på sin side, ment at å overføre barna til et
omsorgssenter ville føre til en klientifisering og stakkarsliggjøring av barna.
Hvert femte år har Norge skrevet en rapport til FNs komité for barnets rettigheter. Dette ble
gjort i 1993, 1998, 2003, 2008 og 2016. Det ble ikke sendt inn noen rapport i 2013, så den
femte rapporten ble sendt inn så sent som i 2016. Merknader til Norges rapportering kom i
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1994, 2000, 2005 og 2010.295 I november 2014 kom Redd Barna med rapporten «20 år med
merknader fra FNs barnekomité – hva har skjedd?»296 I rapporten skrev Redd Barna at FNs
barnekomité hadde kommet med kritikk av Norges behandling av enslige mindreårige alle fire
gangene Norge var blitt eksaminert. Samtidig var det her man fant lavest vilje hos
myndighetene til å følge opp merknadene, hevdet de.297 En kritikk som gikk igjen i
merknadene til Barnekomiteen, var at enslige mindreårige asylsøkere ikke ble tatt godt nok
hånd om i forhold til andre barn i Norge.
I 2010 ble barneminister Audun Lysbakken eksaminert om barnekonvensjonen.298 Dette året
kommenterte også FNs barnekomité forskjellsbehandlingen av de over og under 15 år.
Komiteen uttrykte bekymring for at de over 15 år fikk en redusert omsorg, og komiteen
anbefalte at barneverntjenesten også fikk omsorgsansvaret for ungdommene på 15, 16 og 17
år. 299 Allerede i 1994, under behandlingen av Norges første rapport til FNs barnekomité,
understrekte Barnekomiteen at alle barn på norsk jord skulle ha samme rettigheter.300

4.7 2011 – Minstekrav til omsorg
I BLDs egen håndbok for kommunene av 2011, under Stoltenberg II- regjeringen, skrev
departementet at de ikke vil definere flyktningbarn over 15 år som barn, men skille mellom de
over og under 15 år. De over 15 år valgte departementet å kalle for unge eller ungdom.301
Hvorfor valgte departementet å skille mellom de over og under 15 år? Er dette et naturlig
skille eller et kunstig skille? Hvorfor akkurat 15, og ikke 14 eller 16? Dette skillet så vi også i
Soria Moria- erklæringen av 2005. Det ble kritisert av Ketil Eide og Hilde Lidén i Antologien
«Asylsøker – I velferdsstatens venterom», for å være et kunstig skille, konstruert av
295
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myndighetene.302 Det var ikke hjemmel for å gjøre dette i norsk lov. Juridisk sett skulle alle
mindreårige ha samme rettigheter. Når regjeringen gikk inn for midlertidige
oppholdstillatelser gjaldt dette for de over 16 år. Hvorfor gikk plutselig skillet ved 16 og ikke
15 i denne sammenhengen?
6. juni 2011 ble utredningen «I velferdsstatens venterom. Mottakstilbudet for asylsøkere»303
lagt fram for JD. Departementet, og utvalgets leder, Gunnar Berge, kommenterte utredningen
i en pressemelding samme dag:
Utvalget anbefaler blant annet å innføre mottak som har lengre avtaleperioder og
lengre oppsigelsestid, for å motvirke at viktig kompetanse forsvinner ved avvikling av
mottaksplasser. Det foreslås en større grad av lovregulering av tilbudet til asylsøkere,
ved at mottakstilbudet tas inn i en egen lov. For å sikre at regelverket etterleves,
foreslår utvalget at et fylkesmannsembete gis nasjonalt ansvar for tilsyn med mottak. I
tillegg vil man styrke tilbudet til enslige mindreårige asylsøkere over 15 år ved økt
bemanning og mindre boenheter. […] - Det å tilby innkvartering og økonomisk støtte
til asylsøkere bør ses i relasjon til velferdsstatens prosjekt, nemlig sosial inkludering. I
så måte er mottakstilbudet en velferdstjeneste som må utformes med utgangspunkt i
asylsøkernes livssituasjon, sier utvalgets leder Gunnar Berge.304
Berge- utvalget fra 2011 mente at UDI fortsatt burde ha ansvaret for de mellom 15 og 18 år,
men at det måtte komme minstekrav til driften av mottakene. Et krav om bemanning på ett
årsverk per beboer, var kanskje det viktigste og mest dramatiske forslaget utredningen kom
med. Som vi har sett, hadde også FNs barnekomité i 2005 oppfordret Norge til å øke
bemanningen på asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere.305 Ellers understreket NOUen
at alle barn på norsk jord var barnevernets ansvar, uavhengig av om de bodde på mottak eller
omsorgssentre.306Berge- utvalget presenterte tall på hva en plass i barnevernet kostet og
sammenlignet det med hva en mottaksplass kostet.
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Ifølge Justis- og politidepartementet var årlig utgift per mottaksplass for enslige
mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i 2010 i gjennomsnitt kroner 335 000. Til
sammenligning var kostnaden per plass i omsorgssentrene for enslige mindreårige
asylsøkere under 15 år som drives av Bufetat, kroner 1 890 000 i 2010.307
Dette var en differanse på over 1,5 millioner kroner. Av tallene kan vi se at det kostet staten
mer enn fem ganger så mye å betale for en plass på omsorgssenter som en asylmottaksplass.
Dette utgjorde en betydelig merutgift. Som vi så i kapittel tre, ble det i 2002 estimert at om
man skulle overføre enslige mindreårige asylsøkere fra asylmottak til barnevernet, så ville det
utgjøre en merutgift på om lag 800 000 kroner per barn per år. Som vi har sett ble merutgiften
nesten det dobbelte av dette, nemlig på over 1,5 millioner 2010- kroner.
Debatten rundt hvem som skulle ha omsorgsansvaret for de mellom 15 og 18 år fortsatte
utover året og i desember kom det en ny utredning som også var innom dette spørsmålet.
Utvalget som skrev NOU 2011:20 «Ungdom, makt og medvirkning» 308, falt ned på en annen
konklusjon enn Berge- utvalgets.
Utvalget finner det prinsipielt uheldig at enslige mindreårige asylsøkere i
aldersgruppen 15–18 år ikke gis tilbud om plassering i omsorgssentre. Det er
vanskelig å se rimeligheten i at barn under 18 år som oppholder seg i Norge uten
foreldre ikke skal ivaretas av barnevernet. Tvert imot er dette uttrykk for en ekstrem
forskjellsbehandling av norske og utenlandske barn som oppholder seg i Norge. Disse
ungdommene er presumptivt i en særlig sårbar situasjon siden de har valgt å komme til
landet som asylsøkere, og er neppe bedre i stand til å klare seg uten barnevernets
omsorg enn andre ungdommer på samme alder.309
To offentlige utredninger fra samme år falt med andre ord ned på to vidt forskjellige
vurderinger av et av de mest sentrale punktene rundt omsorgen for enslige mindreårige
asylsøkere. Utredningen som ble avgitt til Justis- og politidepartementet var positiv til at UDI
fortsatt skulle ha ansvaret for de over 15 år, mens utredningen som ble avgitt til BLD mente at
dette var en ekstrem forskjellsbehandling. Hva kan dette komme av? Målet med utredningen
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som ble avgitt til BLD var å utrede unges makt og deltakelse.310 Utredningen som ble avgitt
til Justis- og politidepartementet skulle vurdere organisering og rammer for tilbudet til
personer som søkte asyl i Norge.311 De ulike bakgrunnene og målsettingene for disse
utredningene kan være en årsak til så forskjellige anbefalinger og konklusjoner. Selv om
utvalgene var uenige om hvem som skulle ha omsorgsansvaret for de over 15 år, var begge
utvalgene opptatt av å styrke minstekravene til omsorgen, blant annet når det kom til
bemanning.
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5 Sammendrag og konklusjon
Norske regjeringer har drevet en systematisk forskjellsbehandling av enslige mindreårige
asylsøkere under hele den perioden vi har sett på i denne oppgaven. Den store majoriteten av
enslige mindreårige asylsøkere har blitt tatt hånd om av UDI og asylmottak, som først og
fremst har vært kommersielle aktører. Enkelt sagt kan vi si at norsk realpolitikk på
innvandringsfeltet er svaret på hvorfor utenlandske barn ikke har fått den samme
oppfølgingen som norske barn har fått. Enslige mindreårige asylsøkere har først og fremst
blitt behandlet som asylsøkere og ikke først og fremst som mindreårige. I 1991 ble
barnekonvensjonen ratifisert av Norge. Konvensjonen påla Norge å gi alle barn på norsk jord
de samme rettighetene. Det ble allikevel aldri noe flertall i noen norsk regjering for å sette
barnekonvensjonen foran innvandringsregulerende hensyn.

5.1 Hvorfor ble enslige mindreårige asylsøkere
forskjellsbehandlet?
I innledningen til denne oppgaven spurte jeg hvorfor enslige mindreårige asylsøkere ble
forskjellsbehandlet i forhold til norske barn og hvorfor de ikke fikk et omsorgstilbud under
barnevernet. Vi skal nå oppsummere argumentasjonen for og i mot en omsorgsoverførsel fra
utlendingsmyndighetene til barnevernet og samtidig gå igjennom andre viktige hendelser
kronologisk. Deretter skal vi se kort på de viktigste endringene som faktisk ble gjort når det
gjaldt omsorgstilbudet.
I 1990, under Jan P. Syses regjering, kom Kommunaldepartementet med utredningen «Norske
kommuners møte med enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere», skrevet av Roar
Flatebø. Her ble det argumentert for å behandle umyndige over 15 år som en separat gruppe
mindreårige, noe som ikke ble gjort i handlingsplanen fra året før. Det ble også argumentert
for at det kunne være nødvendig å gi utenlandske barn et helt ulikt tilbud enn det norske barn
fikk. Argumentet som ble brukt var at de ikke var like grupper og at de derfor hadde ulike
problemer og behov.312
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I 1992 skrev Advokat Arild Humlen en artikkel om «Unge flyktningers rettsstilling i teori og
praksis», der han blant annet argumenterte for at barnekonvensjonen skulle stå over norsk lov
ved konflikt med andre lover, såkalte lovkollisjoner. Justisdepartementet, på sin side, uttalte at
fremmedreguleringshensynet måtte gå foran barnets beste.313
I 1994 kom UDI med kartleggingsrapporten «Barn og unge i statlig mottak».314 Her kom det
for første gang fram at flere asylmottak opplevde at barnevernet var likegyldig overfor barnas
situasjon på mottaket og at Barnevernstjenesten i noen kommuner ikke tok ansvar for barna
som bodde på mottak.315 Dette året ba generalsekretær i Redd Barna, Tor Elden, om at
hensynet til barnets beste skulle inntas i utlendingsloven, slik at det ble skapt tydeligere
retningslinjer. Han henviste til barnekonvensjonen og at myndighetenes handlinger først og
fremst skulle ta hensyn til hva som gavnet barnet best. Justis- og politidepartementet
argumenterte mot Redd Barnas barneperspektiv og mente, som i 1992, at det kunne være
andre hensyn som måtte veie tyngre enn hensynet til barnet. Denne motsetningen har vært
gjennomgående gjennom hele perioden.
I 1995 kom «Mottak av mindreårige asylsøkere – rapport om erfaringer og status for
handlingsplanen av 6. juni 1989». Her argumenterte Brundtland III- regjeringen for at det
ikke var noe lovbrudd å ha enslige mindreårige asylsøkere boende på mottak uten
godkjennelse fra barnevernet. Rapporten støttet handlingsplanen fra 1989 om at
omsorgsovertakelse fra utlendingsmyndighetene til barnevernet ikke var et hensiktsmessig
tiltak. Rapporten begrunnet det også med at når det var usikkert hvor lenge barna skulle
oppholde seg i landet, var det ikke hensiktsmessig med omsorgsovertakelse. Til dette kan man
si at også norske barn oppholder seg midlertidig på barnevernsinstitusjoner.
I 1996 kom Stortingsmelding nr. 17 (1996-1997) «Om innvandring og det flerkulturelle
Norge».316 Her ble det påpekt at enslige mindreårige asylsøkere var en spesielt utsatt gruppe
og at det var viktig at de fikk et godt omsorgstilbud så fort som mulig.
I 1999 fremmet SV i Stortinget et forslag om en ny nasjonal handlingsplan for barnevernet.
De argumenterte med at «[n]år mindreårige asylsøkere og flyktninger kommer hit til landet
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alene må barnevernet raskest mulig inn i bildet og ta ansvar, og ansvaret må ligge der og ikke
hos utlendingsmyndighetene.» I stortingsmelding nr. 21 (1999-2000), «Menneskeverd i
sentrum. Handlingsplan for menneskerettigheter»317, påpekte Bondevik I- regjeringen at
enslige mindreårige asylsøkere var en spesielt sårbar gruppe. Allikevel ble det ingen særlig
endring av politikken. Når det ikke ble bevilget penger til en bedring av boforholdene på
mottakene, førte det noen ganger til at UDI fikk vanskeligheter med å opprette
mottaksplasser. Dette kunne man lese i UDIs årsrapport fra 1998.
I 2000 kom Stortingsmelding nr. 17 (2000-2001), «Asyl- og flyktningpolitikken i Noreg».
Der sto det at det hadde vært vanskelig å opprette nye avdelinger for enslige mindreårige det
siste året, fordi flere potensielle driftsoperatører mente det ikke var mulig å få til en forsvarlig
bemanning med de økonomiske vilkårene staten kunne tilby.318 Også i denne
Stortingsmeldingen ble det understreket at enslige mindreårige asylsøkere var en gruppe barn
og unge som trengte omsorg, og det ble argumentert for en økt bemanning på mottakene.
Regjeringen ville også opprette egne avdelinger med styrket bemanning for de som var under
15.319 Også i 2000 ble det altså snakket om å skille mellom de over og under 15 år.
I 2002 argumenterte Erna Solberg mot en omsorgsoverføring av enslige mindreårige
asylsøkere til barnevernet i et brev til Stortingets justiskomité. Først la hun allikevel vekt på
det positive med en eventuell overføring, nemlig det barnefaglige perspektivet. Hun skrev
blant annet at ved en overførsel ville barnets situasjon automatisk bli vurdert i forhold til
barnevernloven. Når hun allikevel ikke var tilhenger av en overføring, gikk argumentasjonen
ut på at enslige mindreårige asylsøkere var en svært sammensatt gruppe i henhold til
oppfølging fra det offentlige. Hun viste også til at det hadde vært en økning av antall
ankomster de foregående årene.320 Her var økonomien implisitt en del av begrunnelsen. Økte
ankomster ville gjort en eventuell omsorgsoverføring dyrere.321
I 2003 skrev direktør i UDI, Trygve Nordby, en kronikk i Aftenposten, der han forsvarte å
holde enslige mindreårige asylsøkere utenfor barnevernets ansvar. «[…] det er ikke
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umiddelbart gitt at deres behov er identiske med behovene til norske barn som oppholder seg i
barnevernsinstitusjoner.», skrev han. Dette lignet på Flatebøs og Kommunaldepartementets
argumentasjon fra 1990, nemlig at like rettigheter ikke betyr like tilbud, og på Solbergs
argumentasjon fra året før, om at umyndige asylsøkere var en svært sammensatt gruppe der
ikke alle hadde behov for barnevernets tjenester.
I 2004 konkluderte Redd Barna, i deres tilsynsrapport, med at alle enslige mindreårige måtte
inn under barnevernet, fordi barnevernloven og barnekonvensjonen gjaldt for alle barn på
norsk jord. Oppfatningen til Redd Barna ble delt av andre frivillige organisasjoner,
Barneombudet og enkelte advokater i utlendingssaker. Dette året pågikk det en diskusjon om
hvor mye man skulle tillegge «barnets beste», hvis man skulle følge barnekonvensjonen. UDI
mente at det ikke bare var «barnets beste» som måtte tillegges vekt. «I utlendingssaker vil for
eksempel innvandringspolitiske hensyn kunne vurderes opp mot ‘barnets beste’ i den
konkrete saken»322, mente UDI. Dette var som et ekko av diskusjonen mellom Justis- og
politidepartementet og Redd Barna ti år tidligere.
I 2005 kom de rødgrønne til makten, og i Soria Moria- erklæringen fra 2005, ble de enige om
at de enslige mindreårige skulle overføres til barnevernet. Først skulle det gjelde alle under 15
år. 15 år tidligere, i Flatebøs bok, ble det også argumentert for å dele de enslige mindreårige
asylsøkerne opp i to grupper, de over og under 15 år. Argumentene som ble ført for å endre
barnevernloven i 2005, var at det var færre ansatte på asylmottakene for enslige mindreårige
enn det var på barneverninstitusjonene, og at den materielle standarden ikke nådde opp til
barnevernets botilbud. Barne- og familiedepartementet, ved statssekretær Krishna Chudasama
(Ap), påpekte at det hadde store økonomiske konsekvenser å overføre ansvaret for enslige
mindreårige fra utlendingsmyndighetene til barnevernsmyndighetene.323 Her ser vi at det
økonomiske aspektet ved en overførsel til barnevernet ble nevnt eksplisitt. I 2005 ville de
rødgrønne allikevel gjennomføre dette. Dette året, som i tidligere år, oppfordret FNs
barnekomité norske myndigheter til å styrke omsorgen for de enslige mindreårige
asylsøkerne. FNs barnekomité mente at det var behov for psykologisk og psykiatrisk omsorg
for traumatiserte asylsøkerbarn. Komiteen anbefalte regjeringen å forbedre situasjonen for
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enslige mindreårige asylsøkere, når det gjaldt bemanning og faglig kompetente ansatte.
Komiteen ønsket samtidig en forbedring på mottakene slik at omsorgen for enslige
mindreårige asylsøkere skulle bli like god som den var for barn som bodde på
barnevernsinstitusjoner.
I 2006 kom flere ikke- statlige organisasjoner og Barneombudet med en utredning der
konklusjonen var at barnevernloven og barnekonvensjonen burde gjelde for alle barn på norsk
jord og at omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere burde overføres fra
utlendingsmyndighetene til barnevernet. «Det vesentlige er at omsorgstilbudet faktisk er
regulert gjennom barnevernloven […]», sto det.324 Igjen ble det lagt vekt på det juridiske i
argumentasjonen for en overføring av ansvaret, ser vi. Barnemininister Karita Bekkemellem
på sin side påpekte på Stortinget at dette var en sammensatt gruppe, med mange ulike typer
barn, som trengte ulik hjelp og oppfølging. I tillegg sa hun at regjeringen ikke hadde satt av
penger til dette punktet på neste års statsbudsjett.325 Argumentene til Bekkemellem var svært
like argumentene til daværende Kommunalminister Erna Solberg i 2002. Her ser vi at
Arbeiderpartiet og Høyre har argumentert ganske likt når det kom til å ikke likebehandle
utenlandske barn med norske barn.
I 2007 ble de første enslige mindreårige asylsøkerne under 15 år overført til omsorgssentre
under barnevernet. Den rødgrønne regjeringen lot barnevernet overta omsorgsansvaret for
denne gruppen mindreårige, fordi de ønsket å styrke bemanningen, etablere mindre boenheter,
styrke barnefaglig kompetanse og å bedre tilgangen til psykososiale tjenester.326 Her ser vi at
argumentene som ble brukt var mange av de samme argumentene som Redd Barna og FNs
barnekomité hadde brukt tidligere for en overføring av alle enslige mindreårige asylsøkere til
barnevernet. Vi kan kalle det en «barnets beste- argumentasjon». Men det var altså kun de
under 15 år det dreide seg om nå. I forbindelse med at mindreårige under 15 år nå ble overført
gikk også driftsoperatørene for asylmottak ut og brukte de samme argumentene som Redd
Barna og FNs barnekomité. De argumenterte for at de som drev asylmottak var svært opptatt
av barnets beste og at en omsorgsovertakelse til barnevernet ikke var noen garanti for et mer
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likeverdig tilbud. Barnets beste ble nok en gang brukt som argument, denne gangen av
kommersielle aktører (og to kommuner) for at barna fortsatt skulle bo på mottak.
I 2008 ble barnevernloven endret, og botilbudet til de enslige mindreårige asylsøkerne under
15 år ble lovregulert. I en pressemelding fra BLD uttalte barneminister Ramin- Osmundsen at
enslige mindreårige asylsøkere skulle ha et omsorgstilbud som ivaretok deres spesielle behov,
og som hadde samme kvalitet som det tilbudet andre barn under barnevernets omsorg fikk.
Men i 2008 begynte ankomstene å øke voldsomt og regjeringen begynte å snakke mer om å
begrense antallet asylsøkere til landet. Innvandringsregulerende tiltak ble viktigere enn
barnets beste. Barneminister Anniken Huitfeldt uttalte at økte ankomster gjorde det umulig å
overføre omsorgsansvaret for de over 15 år i 2009. Regjeringen kom med mange
innstrammingstiltak, og flere av dem var rettet direkte mot enslige mindreårige. Det mest
kontroversielle tiltaket var midlertidig oppholdstillatelse for de over 16 år.
I 2009 var ankomsttallene enda høyere enn året før, og Stoltenberg II- regjeringen kom med
enda flere innstramminger. På grunn av økningen av antallet enslige mindreårige asylsøkere
var det ikke praktisk gjennomførbart å overføre omsorgsansvaret for de over 15 år fra UDI til
barnevernet, uttalte statssekretær Lotte Grepp Knutsen i BLD.327 Nok en gang ser vi at økte
ankomster og innvandringsregulerende hensyn var en hovedfaktor for hvordan Norge førte sin
asylpolitikk. Regjeringen skulle samtidig jobbe for at det ble nok verger til enslige
mindreårige asylsøkere og arbeide for rask bosetting i kommunene.328 Regjeringen var med
andre ord ikke bare opptatt av å stramme inn. Regjeringsplattformen fra 2009 la dessuten vekt
på at barn i mottak og omsorgssentre skulle få en god barnefaglig oppfølging.
I 2010 kom det fram at Riksrevisjonen var bekymret for de rettssikkerhetsmessige
konsekvensene av at mottakstilbudet for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i
liten grad var lovregulert. Ett av hovedargumentene til organisasjonene som kom med NGOutredningen i 2006 var at omsorgstilbudet burde bli regulert gjennom barnevernloven. Nå fikk
de altså støtte av Riksrevisjonen.
I 2011 ga BLD, under Stoltenberg II- regjeringen, ut en egen håndbok for kommunene. Her
skrev departementet at de ikke ville definere flyktningbarn over 15 år som barn, men skille
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mellom de over og under 15 år. De over 15 år valgte departementet å kalle for unge eller
ungdom.329 Dette skillet så vi også i Soria Moria- erklæringen av 2005. Ketil Eide og Hilde
Lidén mente at dette var et kunstig skille, konstruert av myndighetene.330 Juridisk sett skulle
alle mindreårige ha samme rettigheter. Når Flatebø skilte mellom de over og under 15 år i
1990, hadde det ikke noen store politiske eller menneskelige følger. Men når de rødgrønne i
regjering skilte de opp i to separate grupper, fikk det store følger, som vi har sett.

Argumenter som har blitt brukt mot å følge barnekonvensjonen og mot å behandle alle
barn i Norge likt:
- Innvandringsregulerende hensyn: hvis alle barn skal få den omsorgen de har krav på, vil det
kunne føre til at enda flere barn kommer til Norge for å søke asyl.
- Det er nødvendig å gi utenlandske barn et helt ulikt tilbud enn det norske barn fikk. Enslige
mindreårige asylsøkere er en sammensatt gruppe med ulike problemer og behov.
- Klientifisering; hvis alle barn skal få den omsorgen de har krav på av barneverntjenesten,
kan det føre til at barn blir stigmatisert og sett på som ressurssvake.
- På grunn av økningen av antallet enslige mindreårige asylsøkere var det ikke praktisk
gjennomførbart å overføre omsorgsansvaret for de over 15 år fra utlendingsmyndighetene til
barnevernet.
- Det koster for mye.
- De skal kanskje bare bo i Norge midlertidig.
Argumenter som har blitt brukt for å følge barnekonvensjonen og for å behandle alle
barn i Norge likt:
- Enslige mindreårige asylsøkere er en sårbar gruppe barn og unge, der mange har spesielle
behov for omsorg.
- Lang ventetid i mottak og usikkerhet for framtida går ut over barnas psykiske helse.
- Vise medmenneskelighet.
- Barnekonvensjonen er innlemmet i norsk rett og skal derfor være juridisk forpliktende.
- Likhetsprinsippet tilsier at man bør gjøre det.
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Når vi nå har oppsummert argumentene som har blitt brukt knyttet til omsorgsbehov og hvem
som skulle ha omsorgsansvaret, ser vi at det har vært en stor grad av kontinuitet i hvilke
argumenter som er blitt brukt. De som har ment at en overføring av omsorgsansvaret fra
utlendingsmyndighetene til barnevernet har vært riktig, har ofte kunnet lene seg til
faglitteratur om enslige mindreårige asylsøkere innenfor blant annet juss, sosiologi og sosialt
arbeid. Norske myndigheter har brutt loven når de har forskjellsbehandlet enslige mindreårige
asylsøkere. Barnekonvensjonen gjaldt for alle barn på norsk jord, og som vi har sett ratifiserte
Norge barnekonvensjonen i 1991. Som vi var inne på i innledningen, er mange av
diskusjonene og spørsmålene som ble stilt på 1980- og 1990- tallet aktuelle også i dag. Det
har heller ikke vært noen revolusjonerende endringer innenfor argumentasjonen for eller mot
en overføring av omsorgsansvaret fra UDI til barnevernet.

5.2 Hva ble gjort?
Én ting er hvilke argumenter som har blitt brukt, noe annet er om politikken overfor disse
barna faktisk ble endret. Til tross for at ulike regjeringer kom med Stortingsmeldinger der det
ble gjentatt og understreket at de enslige mindreårige asylsøkerne var en sårbar gruppe og at
de hadde behov for omsorg og en barnefaglig oppfølging, ble ikke politikken endret i særlig
grad. Istedenfor ble det ofte satset på mer forskning.
Noen måneder etter lanseringen av tilsynsrapporten til Redd Barna i 2004 foreslo de
rødgrønne på Stortinget å endre barnevernloven, sånn at loven også skulle gjelde de enslige
mindreårige. Dette fikk de ikke flertall for, men etter regjeringsskiftet skulle ting endre seg. I
2007 flyttet de første barna under 15 år inn på omsorgssenter under barnevernet. De over 15
år skulle følge etter i 2009. Dette kunne blitt et vendepunkt for politikken overfor alle enslige
mindreårige asylsøkere. Men de over 15 år ble boende på asylmottak. De rødgrønne i
regjering gikk et skritt i retning av å oppfylle barnekonvensjonen og rådene fra FNs
barnekomité. Som vi har sett, hadde regjeringen også intensjoner om å gå flere skritt i denne
retningen. Dette endret seg i 2008, blant annet på grunn av økte ankomster. Men også fordi
økonomi og innvandringsregulerende hensyn alltid har veid tungt innenfor norsk asylpolitikk.
Dette klarte ikke alliansen av ikke- statlige organisasjoner å endre på, ikke en gang da SV satt
i regjering.
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Ulike regjeringer har kommet med tiltak for å forbedre boforholdene på asylmottak for
enslige mindreårige. For eksempel økte Stoltenberg II- regjeringen bevilgningen til drift av
mottak for enslige mindreårige med 400 millioner kroner i statsbudsjettet for 2010.331 Vi har
også sett på andre tiltak for å forbedre forholdene på asylmottak for enslige mindreårige i
denne oppgaven. Vi har allikevel kun sett små endringer i omsorgstilbudet for enslige
mindreårige asylsøkere i vår periode. De aller fleste enslige mindreårige som har kommet til
Norge har blitt plassert på asylmottak, selv om myndighetene har blitt kritisert for dette
gjennom hele perioden.
Politikken som har blitt ført har hatt en enorm betydning for flere tusen barn som har kommet
til Norge som flyktninger og asylsøkere. Ordet «traume» kommer fra gresk og betyr
sårskade.332 En stor andel av de enslige mindreårige som har kommet til Norge, har slitt med
traumer fra hjemlandet, reisen, men også i Norge under påvente av at asylsaken skulle
avgjøres. Mange barn har vært utrygge og fryktet at politiet skulle kaste dem ut av landet og
tilbake til krig og utrygghet.333 Boka «Barn som asylsøkere. Elle, melle, deg fortelle…..»334 så
på asylsaker til 137 barn, seks av dem var enslige mindreårige. Dataene er fra første halvdel
av 1990- tallet.335 Når man leser historien til noen av barna som har kommet til Norge alene,
kan man spørre seg hvordan de har taklet å vente på et asylmottak der de fleste ikke har fått
hjelp til å stabilisere psyken og enda mindre til å bearbeide traumer. Hadde alle fått den
hjelpen og i praksis hatt de samme rettighetene som barnekonvensjonen krever, ville flere av
de enslige mindreårige fått en langt tettere oppfølging. Med det mener jeg at det helsetilbudet
som har blitt gitt til traumatiserte barn uten forsørgerpersoner i asylmottak har vært svært
begrenset, mens tilbudet som har blitt gitt til de som var plassert i et omsorgssenter under
barnevernet har vært langt mer omfattende.
Som vi har sett, har begrunnelsen for at flertallet av de enslige mindreårige asylsøkerne ikke
har fått et omsorgstilbud under barnevernet, ofte vært at de er en sammensatt gruppe med
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ulike behov. Vi har nå sett på rapporter og litteratur som blant annet har omhandlet psykisk
helse blant enslige mindreårige asylsøkere. Jeg vil hevde at mange enslige mindreårige
asylsøkere har minst like store behov for trygge rammer, og at mange har store utfordringer,
selv om de er en sammensatt gruppe.

5.3 Hvordan ankomsttall har påvirket politikken.
Når vi har sett en sterk økning i ankomsttall, så har dette ført til innstramminger, eller at en
forbedring av situasjonen har blitt lagt på is som i 2008/2009 da de over 15 allikevel ikke ble
overført til barnevernet. De gangene det har vært en svak økning av ankomster så har det noen
ganger ført til et ønske om å bedre forholdene.
Det var økte ankomster som førte til at de over 15 år ikke ble overført til barnevernets
ansvarsområde, men forble boende på asylmottak. Dette var i strid med regjeringsplattformen
av 2005 og statsbudsjettet for 2008. Som vi var inne på i kapittel tre så førte økte ankomster
på slutten av 1990- tallet til at Stoltenberg I- regjeringen ønsket å forbedre
omsorgssituasjonen for enslige mindreårige asylsøkere. Dette så vi i Stortingsmelding nr. 17
(2000-2001). Årsaken til at økte ankomster i 2008 ikke førte til en forbedring, men en
forverring av omsorgssituasjonen, kan komme av at økningen av ankomster i 2008 og 2009
var mye kraftigere enn økningen var på slutten av 1990- tallet. Dette kan vi se av statistikken i
kapittel to.
I lys av historiene til de enslige mindreårige, blir argumentet om at «fordi det er mange som
har kommet, kan ikke alle få de samme rettighetene», svakt. Hvis vi bruker den samme
argumentasjonen innenfor et annet felt, som for eksempel helsevesenet, ser man svakheten i
argumentet. Et konstruert eksempel: «Det er mange flere personer som trenger medisinsk
behandling for lungebetennelse i år enn tidligere år. Derfor vil kun noen få bli behandlet i år.»
Hvis argumentet ikke forklarer noe mer om hvorfor ikke alle får den hjelpen de har krav på,
blir argumentet mangelfullt, i beste fall ufullstendig.

5.4 Medias rolle
Media har spilt en stor rolle i norsk politikk knyttet til enslige mindreårige asylsøkere. Ofte
har journalister satt dagsorden, og politikere og ansatte i utlendingsforvaltningen har måttet
svare for seg. Et eksempel der media har vært med å sette dagsorden, var i forbindelse med
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Redd Barnas rapport fra 2004, «Rapport med tilråding om tilsynsmodell for enslige
mindreårige asylsøkere», som vi har sett på i slutten av kapittel tre og begynnelsen av kapittel
fire. Mye av diskusjonen rundt denne rapporten, og rundt regjeringens politikk på dette
området, ble ført i media. I tillegg har myndighetene brukt media aktivt for å nå ut til
befolkningen med sin politikk, blant annet ved å sende ut pressemeldinger. Media har vært et
talerør for både regjeringer og for de som har vært i opposisjon til regjeringenes asylpolitikk.
Både aviser og etermedier har påvirket norsk asylpolitikk i stor grad. Kanskje særlig overfor
enslige mindreårige asylsøkere, fordi det har vært en ekstra sårbar gruppe asylsøkere og fordi
barn på flukt alltid har vært et følsomt tema.
I boka «Unge flyktninger i Norge. 50 års erfaring»336 fra 1992, skrev sosionom Berit Løfsnæs
kapittelet «Historisk tilbakeblikk på mottak av unge flyktninger». Her skrev hun følgende:
«Nå når kommunenes ansvar overfor flyktningene er en realitet, virker det som det er lett å
glemme erfaringer fra 30 års virksomhet. Mange av de samme problemer som flyktningmedarbeiderne strir med i dag, er de samme som for 20 år siden.»337 Dette sitatet kunne nok
like gjerne vært skrevet i 2011, skjønt man da måtte ha lagt til 20 år til med erfaring.

5.5 Kontinuitet i norsk innvandringspolitikk
Det har vært en kontinuitet i norsk innvandringspolitikk fra 1970- tallet og fram til i dag, og
på mange måter helt siden slutten av andre verdenskrig. Kontinuitet i den forstand at Norge
som stat hele tiden har vært bekymret for utgifter knyttet til innvandring og har ønsket å ta
imot innvandrere som har kunnet bidra mest til en videreføring av velferdsstaten. En nasjonal
realpolitikk. Norske regjeringer har gjennom historien ønsket seg innvandrere som kan bidra
til å styrke økonomien, istedenfor å svekke den. Eller som Kjeldstadli og Brochmann sier det i
innledningen av boka om norsk innvandringshistorie; «Hvis de kan velge fritt, ønsker alle
stater seg innvandrere som er tilskudd til økonomien. Man vil ha produsenter av velferd heller
enn konsumenter.»338 Dette perspektivet står i sterk kontrast til det norske selvbildet, at det
norske folket er en humanistisk nasjon som ønsker å hjelpe flyktninger og sårbare grupper.
Mange nordmenn har sett på Norge som en humanitær stormakt. Men når vi ser på nyere
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norsk innvandringshistorie, og kanskje særlig norsk flyktning- og asylpolitikk så er det ikke
først og fremst en humanitær politikk som har blitt ført, men en flyktning- og asylpolitikk som
har hatt fokus på hva som er økonomisk lønnsomt for Norge. På den annen side har det også
vært viktig for Norge å følge internasjonale flyktningkonvensjoner og gi folk med et reelt
beskyttelsesbehov asyl i landet. Det har også vært en del av den norske politikken, og mange
enslige mindreårige asylsøkere har fått opphold på humanitært grunnlag. Men, det er ikke
dette som har vært den dominerende faktoren i utøvelsen av norsk flyktning og asylpolitikk,
slik jeg ser det. Den røde tråden i hele perioden fra 1970 og fram til i dag er hvordan man best
mulig skulle gjøre innvandringen lønnsom for Norge. Restriksjoner og forsøk på å begrense
antall flyktninger og asylsøkere til Norge har vært en hovedtendens. Dette har også vært
gjeldende for den mest sårbare gruppen asylsøkere til Norge, de enslige mindreårige.
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6 Epilog
Enslige mindreårige asylsøkere har vært en gruppe barn som har falt mellom alle stoler.
Barneverntjenestene i mange kommuner har ment at det ikke har vært deres ansvar. UDI har
ment at det ikke har vært deres ansvar. Asylmottakene drives først og fremst av private
aktører som skal tjene penger på driften. Hvem er det så som har tatt ansvaret for denne
gruppen barn? Vi vet nå at BLD og barnevernet har hatt ansvaret for alle barn på norsk jord.
Men så har disse instansene allikevel i praksis hatt et annet syn på ansvaret sitt når det
kommer til ikke- norske barn uten foreldre som søkte asyl, der UDI har stått for «ansvaret».
Dette gikk utover de som ikke hadde noen med foreldreansvar hos seg, men som var her helt
alene. Noen av disse barna vet vi hvordan det har gått med, andre har forsvunnet fra
asylmottak og kanskje blitt utsatt for menneskehandel. Andre igjen har blitt returnert til deres
hjemland eller andre land i Dublin- samarbeidet. Det som i alle fall er helt sikkert er at
konsekvensene av hvordan Norge har tatt imot enslige mindreårige asylsøkere har hatt en
enorm betydning for hvert enkelt barn. I tillegg har det hatt en stor betydning for det norske
samfunnet og integreringen av mindreårige asylsøkere.
At omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere har vært konkurranseutsatt har vært et
bakteppe i denne oppgaven. Den største driftsoperatøren har vært Hero Norge AS, som
opprettet sitt første asylmottak i 1987, ett år før UDI ble opprettet. ISS AS eide majoriteten av
aksjene fra 2000 til 2014.339 ISS er et multinasjonalt vikar-, kantine- og renholds- selskap,
som hadde en omsetning på 4 milliarder kroner i 2010.340 Aksjemajoriteten i Hero ble i 2014
overtatt av milliardærene Kristian og Roger Adolfsen. Årsrapporten for 2014 viste at
selskapet hadde et driftsoverskudd på 28,4 millioner kroner dette året. Det var godt over to
millioner kroner i pluss per måned, og de aller fleste pengene var betaling fra det offentlige. 341
Hva har det ført til, når multinasjonale aksjeselskap har tatt ansvar for den daglige omsorgen
for en av de mest sårbare gruppene barn i samfunnet? Dette er et spørsmål vi har sett på
indirekte i denne oppgaven, men som det hadde vært interessant å lese mer om.
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Denne oppgaven har vist at ikke- norske barn har blitt diskriminert i forhold til norske barn.
Diskrimineringsloven har blitt brutt systematisk og det virker som om dette har ligget i
ryggmargen hos norske myndigheter. Vi har sett på historien fram til 2011. Framtiden er det
vanskelig å si noe om, men FAFO- rapporten «Ikke våre barn» om Menneskehandel fra 2015
beskrev en manglende oppfølging fra politiet når det gjaldt enslige mindreårige på
transittmottak i 2014.
I den kommunen og det politidistriktet der UDIs hovedtransittmottak ligger i dag,
svikter rutiner og innsats. Barnevernet møter en holdning hos politiet om at de ikke har
ressurser til å starte undersøkelser som gjelder mottaksbeboere. Politiet begrunner
dette med at de må prioritere sine saker, og oppfatter at beboerne som skal flytte ut av
distriktet etter kort tid, ikke er deres ansvar, og dermed blir de lavt prioritert.
Transittmottaket oppgir at de i 2014 sendte 19 bekymringsmeldinger som gjaldt
mistanke om utnytting av barn. Fire ble fulgt opp av barnevernet, og to av disse ble
henlagt. To saker ble fulgt opp av politiet hvor de bidro til akuttplassering, men
deretter henla saken. […] politi og barnevern oppfatter at de har mindre ansvar for
disse barna enn barn bosatt i kommunen.342
Vi kan kanskje føye til at også myndighetene generelt har oppfattet at de har mindre ansvar
for «disse barna».

342

Guri Tyldum og Fafo Forskningsstiftelsen, "Ikke våre barn : identifisering og oppfølging av mindreårige ofre
for menneskehandel I Norge," i FAFO-rapport, red. (Oslo: Fafo, 2015). Side 103-104.
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