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Bosetting, begrensede tillatelser og konsekvenser for barn
Barneombudet viser til vårt brev med tittel «Bosetting av enslige mindreårige uten
identitetsdokumenter» datert 20.5.2016 som vi ikke kan se å ha mottatt noe svar på. I brevet
stiller vi en rekke spørsmål knyttet til bosetting av enslige mindreårige med begrensede
oppholdstillatelser i Norge på grunn av ID-tvil (utlendingsloven § 38, femte ledd). Det ble
besluttet av BLD i juni 2014 at denne gruppen barn ikke lenger skal bosettes i en kommune,
men bli boende på asylmottak på ubestemt tid. Dette er barn som etter alt å dømme skal bli
boende her i Norge, men som ikke kommer i gang med integreringsprosessen fordi de blir
boende i asylmottak.
I mai 2016, da vi skrev vårt forrige brev til departementet om denne saken, var det fortsatt
ikke helt klart at det faktisk ville være mange flere barn som ville få slike tillatelser.
Imidlertid var det noe vi hadde grunn til å anta. Nå viser det seg at Utlendingsdirektoratet (i
brev til departementet datert 15. november 2016) også rapporterer om et økt antall barn som
får begrensede tillatelser, og forventer en ytterligere økning i 2017. Driftsoperatører har også
rapportert i media at de ser at stadig flere ungdommer med begrensede tillatelser sliter med
psykiske helseproblemer, passivitet og manglende motivasjon for utdanning. Både UDI og
driftsoperatører melder at mottakene i dag ikke er rustet til å håndtere en stadig økende
gruppe ungdommer som får satt livene sine på vent. En del av denne gruppen er de
ungdommene som skal bli i Norge, men som ikke blir bosatt fordi identiteten deres er
uavklart.
Ungdommene som ikke blir bosatt, kommer ikke skikkelig i gang med livene sine her i
Norge. De blir boende på asylmottak, «et nøkternt, men forsvarlig» botilbud, som er ment for
midlertidig opphold i påvente av at asylsøknaden blir avgjort. Mottakene er ikke, og skal ikke
være, permanente boliger for ungdom. Lav bostandard over tid, sammen med usikkerheten
som er knyttet til å ikke bli bosatt, kan få helsemessige og andre konsekvenser for
ungdommene.
Artikkel 3 i FNs barnekonvensjon pålegger norske myndigheter å gjøre en barnets bestevurdering før man fatter avgjørelser som angår barn. Barneombudet har vanskelig for å forstå
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at avgjørelsen fra 2014 om å slutte å bosette enslige mindreårige med oppholdstillatelse etter
utl. § 38 femte ledd kan være til barns beste.
Barneombudet mener også, som departementet er gjort kjent med en rekke ganger, at all bruk
av begrensede tillatelser overfor enslige mindreårige er svært uheldig fordi det kan ha store
og negative konsekvenser, for eksempel for barnas mulighet til utvikling og læring.
Vi vil på det sterkeste anbefale departementet:
- å gjenoppta bosettingen av enslige mindreårige som har fått begrenset tillatelse etter utl. §
38 femte ledd.
- å vurdere på nytt de alvorlige konsekvensene alle begrensede tillatelser har for barn og
ungdom, og å gjøre en skikkelig vurdering av disse opp mot eventuelle dokumenterbare
fordeler av å bruke begrensede tillatelser.
Vennlig hilsen
Anne Lindboe
barneombud

Anders Prydz Cameron
seniorrådgiver
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