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• Om prosjektet
• Hva snakker vi om

• Juridisk gjennomgang

• Gjeldende praksis
• Noen hovedfunn
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Hvordan kan norske myndigheter legge til rette for høring 

av barn i utvisningssaker ved å utforme formålstjenlige og 

godt egnete ordninger?



Om prosjektet
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• Redegjøre for regelverk 

• Evaluere dagens praksis i Norge

• Kunnskap om praksis i andre land

• Anbefalinger til fremtidig norsk praksis



Barn berørt av utvisning
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Barn berørt av utvisningssaker
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Barns mange uttrykk
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Folkerettslige forpliktelser – barns rettigheter
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En holistisk tilnærming til barns rettigheter
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Barn er rettighetsbærende individer

Barnekonvensjonens grunnleggende 
prinsipper: 

• artikkel 3: barnets beste 

• artikkel12: rett til å bli hørt 

• artikkel 6: rett til utvikling 

• artikkel 2: rett til ikke å bli diskriminert

• Barnekomiteens Generelle kommentar 
nr. 13 (2011, avsn 59)



Barns rett til å bli hørt og barns beste
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Barnets beste og retten til å 
bli hørt er to rettigheter som er 
gjensidig avhengige av 
hverandre, og med 
komplementære roller

BK om barns rett til å bli hørt:

- Konkret og inviduell vurdering

- Verbale og non-verbale uttrykk



Barns rett til å bli hørt og barns beste
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• Grunnloven §§ 92, 102 og 104

• Barnekonvensjonen og uttalelser fra 
barnekomiteen

• EMK og rettspraksis fra EMD

• Høyesterettspraksis

• SP artikkel 2



Asylbarn og utvisningssaker
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• Forvaltningsloven

• Utlendingsloven
• Utlendingsforskriften 

• UDIs barnerettslige veileder

• UNEs interne retningslinjer



Asylbarn og utvisningssaker
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• Utredningsplikten

• Kravet til begrunnelse – barnets beste-
vurdering

• Forholdsmessighetsvurderingen i 
utvisningssaker, barns høringsrett, og 
barnets beste-vurderingen



Barns rett til å bli hørt i utvisningssaker
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Det er i dag ingen bestemmelser eller 
prosedyrer 

• for å undersøke om barnet som 
utvisningssaken gjelder eller berører, ønsker å 
uttale seg eller ikke

• som legger til rette for at barnet kan uttale seg 
direkte, dersom barnet har et ønske om det



Barns rett til å bli hørt i utvisningssaker
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Det er i dag ingen bestemmelser som 

• gir barn adgang til i særskilte tilfeller få 
innvilget partsrettigheter

• som sikrer barns rett til fritt å gi uttrykk for 
sine synspunkter på en tilfredsstillende 
måte, verken direkte eller gjennom en 
representant



Å høre barn i utvisningssaker

En rettighet

Et verktøy for å opplyse 
saken
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Å høre barn i utvisningssaker

Lite direkte høring hos 
UDI og UNE i dag
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Å høre barn i utvisningssaker

Usikkert hvorvidt barn 
gjøres kjent med sine 
rettigheter
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Asylbarn

https://asylbarn.no/


Å høre barn i utvisningssaker
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Behov for sakkyndige for å 
utrede bla. sårbarhet, 
tilknytning og omsorgsevne



Å høre barn i utvisningssaker
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Satsning på
barnefaglig
kompetanse

Informasjon
rettet direkte
mot barn
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Utfordringene med å skape samsvar mellom barns rett til å 

bli hørt og hvordan denne praktiseres, påvirkes av juridiske 

og institusjonelle rammer. 

Endringer som reelt kan styrke barns mulighet til å utøve 

sine rettigheter når de er berørt i en utvisningssak, er derfor 

ikke alene UDIs eller UNEs ansvar, men vil kreve handling fra 

lovgiver, regjering og ansvarlig departement.
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