
Enslige mindreårige 

asylsøkere



Vårt felles ansvar?



Kommunene

• De velger om de vil ta imot EMA- barn og hvor mange

• Kommunen velger selv hvordan de vil organisere seg

• Endringer på gang i forhold til de økonomiske rammene jf rundskriv 

Q-05/2015, oppdatert 10.01.17



Kommunens oppgaver 

Lov om barnverntjenester § 3-4 første ledd

• Ved bosetting av enslige mindreårige som har framsatt søknad om 

asyl eller som har fått opphold på grunnlag av slik søknad, skal

kommunen foreta en vurdering av den enkeltes behov og på denne 

bakgrunn tilby egnet botiltak.



Bvl. § 3-4 annet ledd

• Dersom kommunen i forbindelse med vurderingen etter første ledd

finner rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi 

grunnlag for tiltak etter kapittel 4, skal barneverntjenesten 

undersøke forholdet, jf. § 4-3. 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA73z2D4z2E1
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EK4
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920717z2D100z2EzA74z2D3


Kommunens oppgaver forts.

• Bekymringsmelding  bvl. § 4-2; hvem kan sende den og blir den 
tatt på alvor?

• Tilbakemelding til melder

• Hva skjer etter dette?

• Frivillige hjelpetiltak/tvangstiltak

• Men gjelder barnevernloven for alle uansett oppholdstillatelse eller 
ei ?



• Barneverntjenesten fatter vedtak  hva slags vedtak -

ulike typer

• Hva hvis ungdommen/ representanten og mottaket ønsker et 

spesielt tiltak og de har gode grunner ut i fra behovet hos den unge?

• Klage hvem klages det til



Klager på enkeltvedtak

• Eksempler på tiltak; Støttekontakt, 

besøkshjem,, råd og veiledning, institusjon, 

fosterhjem, hybel, fritid med bistand.  

• Klage på avslutning av hjelpetiltak.

Fylkesmannens kompetanse i 

klagesaker; barnevernloven 

§ 6- 6; 

• Fylkesmannen kan prøve alle sider av 

vedtaket



Fylkesmannens oppgaver

• Barnevernloven § 2-3 fjerde ledd sier:

• Fylkesmannen er statlig barnevernmyndighet på fylkesnivå. 

Fylkesmannen plikter å føre særlig tilsyn med 

barnevernvirksomheten i de enkelte kommuner. Fylkesmannen 

skal herunder 

a) Påse at kommunene utfører de oppgaver de er pålagt etter 

denne loven,

b) sørge for at kommunene får råd og veiledning,

c) Føre tilsyn med institusjoner etter kapittel 5 og 

omsorgssenter for mindreårige etter kapittel 5 A.



• Fylkesmannen fører tilsyn med omsorgssenterne som 

omfattes av bvl. § 5A

• På Agder har vi pr. i dag 9 i drift; 2 i Aust-Agder og 7 i 

Vest-Agder. I 2015/16 var det tilsammen15 i drift.

• Trenden nå:

De fleste kommer i bofellesskap i kommunen

men flere ungdommer blir plassert av kommuner på 

ordinære barneverninstitusjoner, enten frivillig eller på 

tvang.

Få blir plassert i fosterhjem



• Mottak –UDI- skole- helsetjenester-

barneverntjeneste-politi- osv. 

• Mange aktører 


