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Norsk Sykepleierforbund (NSF) har gjennom ulike høringer uttrykt bekymring for mulige konsekvenser av  
innstramminger i tilbudet til enslige mindreårige asylsøkere (EMA). Vi gikk blant annet i mot forslagene til dispensasjon 
fra kvalitetsforskriften1. Slik vi leser dette forslaget, kan det fremstå som en omkamp om de endringene man ønsket 
gjennom forslagene til dispensasjon fra kvalitetsforskriften. Dette er barn som trenger å få dekket basale behov for 
omsorg, forutsigbarhet, trygghet, nok og riktig ernæring og et trygt sted å sove. De trenger skolegang og meningsfulle 
aktiviteter. NSF mener det snarere er behov for å sette inn ekstraordinære tiltak og avsette nok ressurser til å kunne 
sikre en god ivaretakelse av barnas behov og rettigheter, fremfor å senke kvaliteten og redusere tilbudene.
 
Høringsforslaget tar i stor grad utgangspunkt i situasjonen høsten 2015, da Norge opplevde et uvanlig høyt antall 
enslige mindreårige asylsøkere (EMA). Siden den gang er det foretatt betraktelige innstramminger i asylpolitikken som 
har medført at Norge nå har det laveste antallet EMA på flere år (pr.sept.2016: 261, mot 5480 i 2015, 1204 i 2014 og 
1070 i 2013)2. Politiske signaler tyder på at det kan komme ytterligere innstramminger. Det er dermed rimelig å anta at 
det fortsatt vil være få EMA som kommer til Norge, og at antallet derfor vil være håndterbart for omsorgssentrene.

NSFs prinsipale syn er at vi ikke støtter forslaget om regulering av enslige mindreårige asylsøkeres rettigheter i egen 
omsorgssenterlov. Vi mener forslaget innebærer at EMA ikke vil få likeverdige tjenester og rettigheter som norske barn. 
Barnevernloven skal sikre at EMA behandles på mest mulig lik linje med andre barn uten omsorgspersoner. En ny 
omsorgssenterlov vil frata EMA rettigheter de ellers ville ha gjennom barnevernloven. Vi mener forslaget ikke ivaretar 
forpliktelsene Norge har etter Barnekonvensjonen, og øvrige konvensjoner som gir barn særskilt beskyttelse. NSF 
mener derfor at nåværende lovgivning i barnevernloven kapittel 5A bør opprettholdes. Noen av forslagene, eks. om 
familiebasert omsorg mener vi kan ha relevans også i forhold til dagens regulering gjennom barnevernloven og vi har 
derfor valgt å kommentere disse relativt grundig.

For det tilfelle at den foreslåtte loven likevel blir innført, har vi i det følgende gitt våre innspill til høringen og lovforslaget. 
Nummereringen i vårt høringssvar følger høringsnotatets nummerering.

5 Hovedtrekk ved ny modell
Fleksibilitet og differensiering5.1

Digitalt godkjent av forbundsleder, 26.10.2016 - 18:21:50

https://www.nsf.no/Content/2769147/H%C3%B8ringssvar_%20H%C3%B8ring%20-%20Endring%20i%20kvalitetsforskriften%20-%20Forslag%20om%20hjemmel%20til%20%C3%A5%20gi%20dispensasjon%20til%20kravene%20i%20kvalitetsforskriften%20i%20ekstraordin%C3%A6re%20situasjoner.pdf
https://www.nsf.no/Content/2769147/H%C3%B8ringssvar_%20H%C3%B8ring%20-%20Endring%20i%20kvalitetsforskriften%20-%20Forslag%20om%20hjemmel%20til%20%C3%A5%20gi%20dispensasjon%20til%20kravene%20i%20kvalitetsforskriften%20i%20ekstraordin%C3%A6re%20situasjoner.pdf
https://www.nsf.no/Content/2769147/H%C3%B8ringssvar_%20H%C3%B8ring%20-%20Endring%20i%20kvalitetsforskriften%20-%20Forslag%20om%20hjemmel%20til%20%C3%A5%20gi%20dispensasjon%20til%20kravene%20i%20kvalitetsforskriften%20i%20ekstraordin%C3%A6re%20situasjoner.pdf
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylsoknader-enslige-mindrearige-asylsokere-2016/


6

3 Levekår for barn i asylsøkerfasen (2015) - http://samforsk.no/Publikasjoner/Laevekar_2015_WEB.pdf 

Det foreslås å åpne for økt differensiering, med utgangspunkt i barnets alder og behov. Eksempelvis skal de eldste 
barna kunne bo i avdelinger med færre voksne pr. barn enn i dag. Dette tilsvarer forslaget fra BLD vedr. endring av 
kvalitetsforskriften i barneverninstitusjoner og omsorgssentre, der man også la opp til redusert bemanning og flere 
ansatte uten relevant fagutdanning. Norsk Sykepleierforbund mener at krav til bemanning (omfang og kompetanse, krav 
til barneomsorgsattest) ikke kan fravikes. Vi mener det også bør benyttes annet personell med barne- og ungdomsfaglig 
kompetanse enn det som tradisjonelt bemanner barneverninstitusjoner og omsorgssentra, eks. helsepersonell og 
pedagogisk personale.

6.2 Opphold i omsorgssentre eller familiebaserte botilbud
Det lovsatte tilbudet bør gjelde EMA opp til 18 år, ikke kun opp til 15 år slik det er i dag og slik det foreslås videreført. Å 
utelate gruppen 15-18 år innebærer et kunstig aldersmessig skille, og etablerer en annen rettsstandard for EMA enn for 
norske barn, der barns rettigheter gjelder frem til fylte 18 år. Rettighetene etter Barnekonvensjonen gjelder også for 
aldersgruppen 15-18 år, og må ha forrang fremfor ressursmessige hensyn.

NSF støtter forslaget om at Bufetat skal kunne tilby barn opphold i et familiebasert botilbud, som et alternativ til et 
omsorgssenter (jfr. 6.7).

6.3 Ansvar for etablering og drift av omsorgssentre
Departementets forslag innebærer at Bufetat skal kunne ha ansvar for både å etablere og drive, samt godkjenne og ha 
økonomisk ansvar for omsorgssentrene. Dette fremstår som en uheldig sammenblanding av en rekke roller, og reiser 
spørsmål om nødvendig uavhengighet særlig i forbindelse med godkjenning av omsorgssentra. 

6.5 Ansvar for omsorgen for barnet
NSF støtter den nærmere presiseringen av hva som ligger i omsorgsansvaret for barn i omsorgssentre og 
familiebaserte botilbud etter § 6 i ny lov. Av særlig betydning er kravet om forsvarlig omsorg.

NSF ønsker imidlertid å presisere at hensynet til ivaretakelse av barnets somatiske og psykiske helse må være de helt 
avgjørende momentene i de helsefaglige og medisinske spørsmål som kan dukke opp overfor et barn, uavhengig av 
eventuelle flyktningefaglige eller økonomiske hensyn som måtte gå i motsatt retning. Flere av EMA har for eksempel 
behov for psykiske/psykiatriske helsetjenester på bakgrunn av alvorlige krigstraumer og andre skadelige/traumatiske 
opplevelser før ankomst til Norge. Andre har ulike grader av funksjonsnedsettelser eller sosiale/språklige utfordringer. 
Se også våre kommentarer under punkt 6.8 nedenfor.

Det er også viktig at barnet og dets representant (utlendingsloven § 98d) blir gjort tilstrekkelig oppmerksom på EMAs 
lovfestede rettigheter til gratis helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet i Norge. Individuelt tilpasset informasjon 
(herunder språklig tilpasset ved bruk av tolk) til så vel barnet og dets representant er viktig. Som følge av at 
representanten ikke har ansvar for den daglige omsorgen, er det viktig at Bufdir og det aktuelle Omsorgssenteret, eller 
det familiebaserte botilbudet, også ivaretar sitt informasjonsansvar for dette.

6.6: Kvalitet og internkontroll i omsorgssentrene
Departementet mener at dagens bestemmelser stiller for høye krav til drift av sentrene. Regjeringen vektlegger i 
høringsforslaget at endringene skal gi større fleksibilitet, slik at botilbudet bedre kan tilpasses barnas behov og være til 
beste for barnet. Slik vi leser forslagene ser det ut til at fleksibiliteten primært skal møte myndighetenes behov, ikke 
barnets. Departementet ser ut til å ville legge seg på en absolutt minstestandard når det gjelder tilbudet til disse barna. 
NSF mener at tjenester og omsorg skal være tilpasset de mindreåriges behov, og at EMA må tilbys likeverdige 
tjenester.

På oppdrag fra BLD og Justisdepartementet har NTNU Samfunnsforskning, NIBR og HiNT utarbeidet rapporten 
Levekår for barn i asylsøkerfasen3. Den gir anbefalinger i forhold til mottak som vi mener har relevans også for 
barneverninstitusjoner og omsorgssentra. Dette dreier seg om døgnbemanning, tilgjengelige fagpersoner med 
kompetanse på barn, unge og helse, gratis helsehjelp til barn og unge uavhengig av status i saken, samt samarbeid 

Digitalt godkjent av forbundsleder, 26.10.2016 - 18:21:50

http://samforsk.no/Publikasjoner/Laevekar_2015_WEB.pdf


6

4 Hear it from the children – on the move and arriving in Norway. Report 2016. Redd Barna – www.reddbarna.no - http://reddbarna.us7.list-
manage.com/track/click?u=0fffcbd2ed4ca2c1f58e0f908&id=bb4f935d4b&e=a0cc806a3c

med frivillig sektor om aktivitetstilbud og leksehjelp. NSF har i høringssvar til BLD vedr. endring av kvalitetsforskriften i 
barneverninstitusjoner og omsorgssentre, pekt på det betenkelige ved å skulle fire på kravene til kvalitet i nettopp de 
institusjonene som skal ivareta denne gruppen. 

Det foreslås at det ikke er nødvendig med full bemanning den tiden barna er på skolen. Vi stiller spørsmål ved hvordan 
dette er tenkt løst, både med tanke på arbeidstakeres vilkår, effektiv ressursutnyttelse og praktisk organisering. Vi ser at 
dette kan innebære mange ansatte i små stillingsbrøker, noe som ikke minst vil ha betydning for tilknytning og 
relasjonsbygging for barna.

Departementet ønsker ikke å definere spesifikke kompetansekrav. NSF mener det må være et krav til formell 
barnefaglig kompetanse og at omsorgssentra også har ansatte med barne- og ungdomshelsefaglig kompetanse. 
Helsesøstre, barnesykepleiere, psykiatriske sykepleiere er noen aktuelle grupper. For alle ansatte må det stilles krav til 
relasjonskompetanse. Kravet til politiattest videreføres. Vi vil her løfte fram tilfeller der personer med utenlandsk 
opprinnelse og som har vært i Norge svært kort tid, søker jobb på omsorgssentre. De kan gjerne ikke fremvise 
politiattest fra opprinnelseslandet, og politiattesten for den korte tiden de har hatt opphold i Norge, har i praksis liten 
verdi. Det må utvikles et system som best mulig ivaretar at de som ansettes, ikke har en forhistorie med utnyttelse av 
eller overgrep mot barn. 

Det foreslås at den materielle standarden på omsorgssentre kan være lavere enn i dag. Hva som konkret ligger i dette 
er noe uklart. Det sies blant annet at «Regelmessig tilsyn kan til en viss grad veie opp for lavere kvalitet på tjenesten». 
Vi vil peke på at både de ansattes kompetanse og de fysiske omgivelsene har avgjørende betydning for trivsel, vekst og 
utvikling og vil advare mot en standardsenking slik det her åpnes for. 

Konkrete forslag er at det legges opp til større avdelinger og at ikke alle barn nødvendigvis skal tilbys enerom. Flere 
barn på samme rom kan unntaksvis godtas som en løsning så fremt hensynet til barns individuelle situasjon og behov 
ivaretas på en god måte. Barnets trygghet og helse må være førende for hvordan tilbud tilrettelegges.

Det åpnes for  lavere bemanning i avdelinger med de eldste barna (over 13 år). Ungdom som Barneombudet intervjuet i 
forbindelse med rapporten «Helse på barns premisser» (2014) fortalte om vold, trusler og gjengdannelser i EMA-mottak, 
og at de ansatte ikke fikk med seg hva som skjedde ungdommene imellom. Når vi vet at en stor andel av ungdommene 
sliter med traumer, tilsier det behov for styrket, ikke svekket bemanning.

Det foreslås å ikke stille krav om egne utearelaer til lek og fritid.  NSF ser det som svært bekymringsfullt om  mulighet 
for uteaktiviteter ikke  prioriteres eller tilrettelegges for. Dette vil kunne  innebære  en forsterking av  mulige psykiske 
eller fysiske helseproblemer,  og ulike atferdsproblemer.  I en fersk rapport fra Redd Barna4 forteller EMA at de lengter 
etter meningsfulle aktiviteter, som å kunne lære norsk og delta i idrett. Dette er viktig for å ha noe annet å tenke på, 
gjøre noe som er meningsfullt og morsomt, for å etablere vennskap. Det er selvfølgelig viktig at EMA kan benytte seg av 
felles utearealer i nærområdet. Å delta i organisert idrett på linje med norske barn koster penger. Det samme gjør det å 
gå i svømmehallen eller på kino, og EMA har en svært begrenset økonomisk yteevne. Særlig i den første tiden da man 
ikke behersker språk eller sosiale koder, og har behov for å opprette en trygg base er lett tilgjengelige og umiddelbare 
ute- og lekeområder viktig. Det må derfor finnes egnet ute- og lekeareal og gratis aktiviteter på omsorgssenteret. 

Særlig om avgrenset barneomsorgsattest i forhold til kjønnslemlestelse
Det er kjent at kjønnslemlestelse er en særlig fare for barn og unge som kommer fra kulturer som praktiserer dette, og 
EMA fra disse områdene vil derfor være særlig utsatt for slik praksis. Kjønnslemlestelse er underlagt et strengt 
straffeansvar, og er av de norske straffebud som kommer til anvendelse uavhengig av hvor i verden lovbruddet utføres.

Etter NSFs syn er forholdet til kjønnslemlestelse en svakhet ved så vel dagens regulering av barneomsorgsattester, 
som den nye foreslåtte omsorgssenterloven. Kjønnslemlestelseloven av 1995 ble overført til straffeloven av 2005 § 284 
(kjønnslemlestelse) og § 285 (grov kjønnslemlestelse) med stort sett uendret materielt innhold. Blant annet 
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6 https://www.sos-barnebyer.no/skal-gi-omsorg-til-barn-pa-flukt-i-norge 

barnevernansatte, yrkesutøvere og ansatte i barnehager, sosialtjenesten og helse- og omsorgstjenesten har plikt til å 
avverge en forestående kjønnslemlestelse. Forslaget til ny omsorgssenterlov § 16 innebærer at ansatte som skal jobbe 
med EMA som faller inn under loven, må avgi en barneomsorgsattest etter politiregisterloven § 39 første ledd. Brudd på 
avvergingsplikten etter kjønnslemlestelsesloven § 284 er imidlertid ikke av de forhold som gir anmerkning på en slik 
barneomsorgsattest. Dette gjelder både etter dagens barnevernlov § 6-10, og etter forslaget til ny omsorgssenterlov § 
16 første ledd.

NSF finner dette uheldig, da det innebærer at personer som lovlig blir ansatt ved omsorgssentre kan være straffedømt i 
Norge for kjønnslemlestelse. Dette er de samme personene som forventes å skulle avverge at andre sårbare barn og 
unge blir rammet av kjønnslemlestelse. Man risikerer altså å ansette personer domfelt for kjønnslemlestelse mot barn, i 
posisjoner hvor de selv har en lovsatt plikt til å avverge kjønnslemlestelse. I lys av at det er et så stort innslag av private 
omsorgssentre (91 av 95 pr januar 2016) i dagens struktur, fremstår behovet for presis regulering av dette som ekstra 
viktig.

NSF mener at dette forholdet bør rettes opp, senest ved innføringen av en ny lov om omsorgssentre. Endringene kan 
så langt NSF ser innføres gjennom å inkludere henvisning til straffeloven § 284 i politiregisterloven § 39 første ledd 
(som er den prefererte løsningen slik at den fanger opp alle personellgrupper), eller ved å kreve uttømmende og utvidet 
politiattest etter politiregisterloven § 41 for alle som skal arbeide med EMA eller ansettes i slikt omsorgssenter. I 
lovforslaget er det kun krav om slik utvidet attest for personer som skal godkjennes for å ta imot barn i familiebaserte 
botilbud, se § 16 annet ledd.

6.7 Familiebaserte botilbud som alternativ til omsorgssenter
Som del av differensieringen foreslås å kunne tilby familiebaserte botilbud. Dette er et forslag NSF støtter, også som et 
tiltak innenfor rammene av barnevernloven. Regjeringen har i sin nasjonale veileder5 trukket fram at det er særlig viktig 
å ha fokus på blant annet «….å forebygge utenforskap og marginalisering, fremme identitet, tilhørighet og trivsel i 
lokalsamfunnet og bidra til integrering og inkludering». Familiebaserte botilbud kan i beste fall bidra til en slik ønsket 
utvikling. Vi vil vise til SOS Barnebyers prosjekt6 der EMA plasseres i fosterhjem etter barnebymodell, der de får hjelp og 
omsorg, går på skole og får den pedagogiske oppfølgingen de trenger.

Vi ser behov for å tydeliggjøre hva som er ansvaret  til et familiebasert botilbud når det gjelder ivaretakelse av barns 
rettigheter. Eksempelvis hvor mye informasjon om barnets helse ( psykisk helse, mulig smitte, kronisk sykdom) som kan 
og bør gis og hvordan dette skal følges opp. En regulering av dette på linje med fosterhjem fremstår som et godt 
forslag.

6.8: Kartlegging og oppfølging
Det foreslås at det ikke skal stilles formkrav til kartleggingen, det skal ikke innføres lovpålagte prosesser for 
oppfølgingsarbeidet og  informasjon om barnet skal kunne videreformidles uten samtykke. Det er flere problematiske 
sider ved dette. Daglige vedvarende belastninger som mangel på omsorgspersoner/nær familie, manglende skolegang, 
usikkerhet og manglende forutsigbarhet kan utgjøre en like stor helserisiko som tidligere traumatiske hendelser. 

Man viser til forskning som peker på at «en ikke ubetydelig andel EMA lider av post-traumatisk stress, angst og 
depresjon» (Kap.2). Den psykiske helsen blir ikke bedre de første to årene i Norge. Dette tilsier behov for økt 
oppmerksomhet på disse barna og ungdommenes psykiske og fysiske helse. Det faktum at kunnskapen om EMAs 
helsetilstand er begrenset og til dels sprikende, bekrefter behovet for en langt grundigere og bedre kvalitetssikret 
helseundersøkelse ved ankomst. En slik kartlegging må gjøre det mulig å avdekke psykiske helseproblemer og 
somatisk sykdom. Den må også omhandle barnets styrker og ressurser, slik at en helsefremmende oppfølging kan 
sikres og for ikke å definere alle EMA inn i en offerrolle, slik det pekes på i høringen. Kartleggingen må skje av 
helsepersonell. 
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Med dette som bakteppe er det grunn til bekymring over formuleringen om at omsorgssentrene verken skal være «et 
sted for behandling eller oppvekst». For oss er det særlig urovekkende, men også uklart hva departementet legger i at 
et omsorgssenter ikke skal være et sted for «oppvekst». 

Informasjon om barnet skal kunne videreformidles til bosettingsmyndighetene uten samtykke. Igjen foreslås en annen 
rettslig standard for EMA enn for norske barn, som har økende grad av medbestemmelse når det gjelder eks. 
helsespørsmål fra fylte 12 år (med nytt lovforslag fra 7 år). Vi er bekymret for at en slik bestemmelse vil kunne føre til at 
barn og ungdom holder tilbake viktig informasjon, av frykt for at det vil kunne skade deres søknad om opphold. EMA vil 
ofte kunne ha et anstrengt forhold til myndigheter og myndighetspersoner, basert på negative erfaringer fra sine 
hjemland.

Det foreslås at omsorgssentre kan få midlertidig godkjennelse for ett år eller lengre, mot 6 mnd. i dag. Vi har en 
bekymring for at man med en slik bestemmelse legger til rette for at standard for «ekstraordinære situasjoner» blir 
normalen mer enn unntaket.

6.11 Rettigheter og bruk av tvang i omsorgssentre
Rettigheter og begrensning i muligheten for bruk av tvang i omsorgssentre må ivaretas uavhengig av hvilken lov som 
regulerer tilbudet til EMA. Bestemmelsen må ivareta Barnekonvensjonens7 aktuelle artikler, eks. Art. 12 Barns rett til å gi 
uttrykk for sin mening, Art. 3 Barns beste og Art. 25 Om barn på institusjon, samt Verdenserklæringen om 
menneskerettigheter8, artiklene 3 Om rett til liv, frihet og personlig sikkerhet, Art.5 som sier at ingen skal utsettes for 
tortur eller grusom, umenneskelig behandling eller straff og Art. 12 om at ingen  må utsettes for vilkårlig innblanding i 
privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. 

NSF anerkjenner samtidig at det kan oppstå situasjoner som gjør det nødvendig å bruke tvang og andre inngrep i den 
personlige integritet. Vi er fornøyd med at det understrekes at tvangstiltak kun skal brukes når det er strengt nødvendig, 
og at mindre inngripende tiltak skal være forsøkt først.  Beslutning om bruk og gjennomføring av nødvendig tvang 
forutsetter et trygt miljø, kompetent personale og gode rutiner som skaper forutsigbarhet for både den mindreårige 
asylsøkeren og de ansatte ved omsorgssentrene. Det vil være viktig at kroppsvisitasjon og ransaking skjer så skånsomt 
som mulig og at den mindreåriges integritet ivaretas i størst mulig grad. Forebygging gjennom respekt, anerkjennelse og 
dialog vil alltid være å foretrekke fremover situasjoner som eskalerer til konflikt, maktbruk og risiko for krenkelser. 

NSF vil bemerke at kravet til dokumentasjon er viktig ved anvendelse av tvang i omsorgssentre etter evt. ny 
omsorgssenterlov. Det er nødvendig å sørge for tilstrekkelig dokumentasjon og notoritet (offentlighet og sporbarhet) om 
anvendte tvangstiltak, enten dette gjelder akutte faresituasjoner, ved behov for kroppsvisitasjon, eller ved 
kroppsvisitasjon. Vi ber departementet påse at et tilfredsstillende regelverk for dette integreres i ny lovgivning. NSF 
stiller spørsmål ved om det er nødvendig å lovfeste eller fastsette i forskrift i tilknytning til lovforslagets § 11  hvilke 
avgjørelser som skal regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.  

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari E. Bugge
Forbundsleder Fagsjef

Kopi: UNIO

Digitalt godkjent av forbundsleder, 26.10.2016 - 18:21:50

http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-barnets-rettigheter-Barnekonvensjonen
http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter
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