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Utlendingsdirektoratets høringssvar til ny
bestemmelse om behandling av
omgjøringsanmodninger fremmet fra utlandet fra
lengeværende barn
Utlendingsdirektoratet (UDI) viser til Justis- og beredskapsdepartementets
høringsbrev av 6. mai 2015 om forslag til nye bestemmelser i
utlendingsforskriften § 8-5 a og § 8-5 b. De nye bestemmelsene skal
regulere behandling av omgjøringsanmodninger fremmet fra utlandet av
lengeværende barn.
De foreslåtte bestemmelsene gjelder for Utlendingsnemndas (UNEs)
behandling av omgjøringsanmodninger. Det vil derfor være UNE som står
nærmest til å vurdere forslagene.
Det fremgår av høringsnotatet at ordinære beviskrav skal gjelde ved
vurderingen av om barnet skal gis oppholdstillatelse i medhold av
utlendingsforskriften § 8-5. I vurderingen skal det «ses hen til i hvilken
grad barnet har opprettholdt kontakt med Norge, og om barnet har
opparbeidet seg tilknytning til hjemlandet etter uttransport».
Forskriftsforslaget viser til at utlendingsmyndighetene skal legge til grunn
den tilknytningen barnet hadde til Norge og til sitt hjemland på
ikrafttredelsestidspunktet.
Erfaringsmessig er det utfordrende å behandler saker der barns tilknytning
til Norge og til hjemlandet er et sentralt vurderingstema. Selv om den
foreslåtte bestemmelsen vil praktiseres av UNE, så vil vi påpeke at det kan
bli svært utfordrende og ressurskrevende å vurdere og sammenlikne
barnets tilknytning til to ulike land på tidspunktene som det vises til i
høringsnotatet. Vi antar at spørsmålet om barnets eventuelle tilknytning til
hjemlandet etter uttransport som regel må avgjøres på grunnlag av
opplysninger som kan være vanskelige å innhente, vurdere og kontrollere.
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Da UDI hadde forslaget på foreleggelse, hadde vi visse merknader til
utformingen av forskriftsforslagets § 8-5a jf. vårt brev av 22. april 2015. Vi
ser at departementet har tatt hensyn til disse innspillene, og har kommet
med klargjørende presiseringer i det nye utkastet til forskriftstekst.
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Stephan Mo
avdelingsdirektør
Marius Mølmen Moen
seksjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk i Utlendingsdirektoratet og har derfor
ingen signatur. Brevet sendes kun elektronisk.

