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NEFNDARTILLAGA 

 

 

Nefndartillaga um fylgdarlaus flóttabörn 

Tillaga 

Norræna velferðarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til ríkisstjórna Norðurlanda um 

að lágmarka biðtíma í afgreiðslu hælisumsókna flóttabarna sem 
koma ein síns liðs (A); 

að á meðan flóttabörn sem koma ein síns liðs bíða eftir niðurstöðu 
í máli þeirra sé þeim boðið upp á kennslu, frístundastarf og önnur 
tilboð sem henta hverju barni fyrir sig (B); 

að samræma norrænar skráningar hælisleitandi barna sem tekið er 
á móti (C); 

að engum börnum sem koma ein síns liðs verði vísað úr landi 
nema tryggt sé að þeirra bíði ættingjar eða aðrir aðstandendur 
sem hafa bæði vilja og getu til að taka á móti þeim (D); 

að leggja áherslu á að tungumálakennsla hefjist snemma og að 
henni sé haldið áfram í því skyni að stuðla að góðri aðlögun (D); 

að stuðla að þróun betri og öruggari læknisfræðilegra aðferða til að 
meta aldur hælisleitandi barna og að matið verði gert af óháðu 
fagfólki með hæfni á þessu sviði og þekkingu á uppruna og 
menningu (F); 

að efla þátttöku frjálsra félagasamtaka í umönnun hælisleitandi 
barna sem koma ein síns liðs (G); 

að tryggja að hælisleitandi börn hafi frjálsan aðgang að 
læknisskoðun, læknishjálp og sálfræðiaðstoð ásamt 
lögfræðiráðgjöf um réttindi sín (H); 

að rannsaka mál horfinna hælisleitandi barna á sama hátt og 
annarra horfinna einstaklinga (I). 
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Aðdragandi 

Á fundi Norrænu velferðarnefndarinnar 26. janúar 2016 var samþykkt að 
eitt áherslusviða nefndarinnar 2016 skyldi vera fylgdarlaus flóttabörn. 
Nefndin samþykkti starfsáætlun og ákvað að þetta málefni skyldi vera 
þema sumarfundarins. Þemað hefur því verið á dagskrá á fundum 
nefndarinnar á árinu og á hverjum fundi hafa skýrslugjafar nefndarinnar, 
Karen Klint (S) og Bengt Morten Wenstøb (H), gert grein fyrir stöðunni í 
málefnum fylgdarlausra flóttabarna á Norðurlöndum. 
 
Á nefndarfundinum 19. apríl 2016 heimsótti nefndin Hvalstad 
flóttamannamiðstöðina í Asker. Hvalstad flóttamannamiðstöðin er með 
þjónustusamning við Útlendingastofnun (Utlendingsdirektoratet) sem felur 
í sér 56 föst dvalarrými en miðstöðin getur hýst allt að 110 íbúa.  
 
Þema sumarfundarins var fylgdarlaus flóttabörn 
Á sumarfundi nefndarinnar í Stokkhólmi var þetta þema einnig á dagskrá. 
Nefndin heimsótti félagsmálaráðuneytið (Socialdepartementet) þar sem 
sagt var frá hvernig móttöku flóttabarna er háttað í Svíþjóð. Til að stytta 
málsmeðferðina voru innleiddir nýjir verkferlar og stjórnsýsluferli. 
 
Þá hitti nefndin umboðsmann barna í Svíþjóð sem benti nefndinni á 
vandamál sem tengjast flóttabörnum sem koma ein síns liðs. Þar má 
nefna að takmarkað eða ekkert aðgengi að túlkun, fáar stúlkur meðal 
meirihluta drengja og mörg ólík tungumál/þjóðerni innan hóps geta 
skapað vandamál. Sum barnanna einangruðu sig af þessum sökum, önnur 
urðu veik vegna tungumálaörðugleika og börnin þekktu ekki réttindi sín.  
 
Nefndin hitti einnig formann félagsmálanefndar, Emma Henriksson.  
Hún sagði frá því að árið 2015 tók Svíþjóð við u.þ.b. 35.000 
fylgdarlausum flóttabörnum, af þeim voru drengir u.þ.b. 85% og stúlkur 
15%. Einnig var rætt um eftirfarandi:  
 
Fjármál; Ríkið veitir sveitarfélögunum aðstoð vegna starfs þeirra að 
málefnum fylgdarlausra flóttabarna, að mati sænsku 
sveitarfélagasamtakanna (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) er 
upphæðin þó ekki nægjanleg miðað við raunveruleg útgjöld.  
 
Húsnæði fyrir fylgdarlaus flóttabörn: Flest búa á HVB-dvalarheimilum 
(umönnunar- og dvalarstaðir), sveitarfélögin eiga að finna fjölskyldur fyrir 
yngstu börnin sem hefur skapað mikið álag. Sveitarfélögin eiga að hafa 
eftirlit með dvalarstöðunum, það hefur þó ekki alltaf verið gert innan þess 
tímaramma sem kveðið er á um. Vegna þess hve þörfin á hjálp er mikil, 
hefur reynst nauðsynlegt að draga úr kröfum til tengiliða/leiðbeinenda og 
fósturfjölskyldna. Innflytjendur/flóttafólk sem búa hér fyrir hafa oft 
aðstoðað, sem hefur reynst sumum barnanna vel, meðal annars vegna 
tungumáls og menningar.  
 
Móttaka: Oft hafa yngstu börnin (yngri en 10 ára) þurft að bíða lengst 
eftir dvalarstað. Það er vegna þess að það hefur verið auðveldast og 
fjótlegast fyrir sveitarfélögin að koma á fót HVB-dvalarheimilum fyrir elstu 
börnin. Afgreiðslutíminn hefur oft verið langur vegna mikils álags á 
stjórnvöld. 86% fylgdarlausra flóttabarna fá dvalarleyfi. Á þessu ári var 
byrjað að veita tímabundið dvalarleyfi til að aðlaga sig að ákvæðum ESB.  
 
Aldursgreining: Það getur verið erfiðleikum bundið að ákvarða aldur 
barns, sum segjast vera eldri og önnur segjast vera yngri en þau eru í 
raun og veru. 
 
Aðlögun: Rætt var um hversu mikilvægt það er að nýir íbúar læri um 
norræn gildi, til dæmis um jafnrétti kynjanna. Mikilvægt er að hafa í heiðri 
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norrænar uppeldishefðir gagnvart börnunum til að hindra að þau ánetjist 
öfgastefnu, því er samstarf skóla og foreldra mjög mikilvægt.  
 
Þá hitti nefndin fulltrúa samtaka ungmenna sem koma ein sín liðs 
(Ensamkommandes Forbund), Hamza Ibrahim. Hamza Ibrahim sagði frá 
eigin reynslu af því að koma einn síns liðs til Svíþjóðar árið 2011. 
Hindranir þær og erfiðleikar sem mættu honum þá urðu hvatinn að 
stofnun samtaka ungmenna sem koma ein síns liðs, en hann tók þátt í að 
stofna samtökin. Starf samtakanna snýst um að efla þátttöku jaðarsettra 
hópa, þ.á.m. flóttabarna sem búa hjá ættingjum sínum. Samtökin bjóða 
upp á tengilið/leiðbeinanda sem sem hittir barnið reglulega. Auk þess 
bjóða samtökin börnunum aðstoð, til dæmis tómstundastarf, aðstoð við 
heimanám, sænskukennslu o.fl. 
 
Að lokum heimsótti nefndin Innflytjendastofnun (Migrationsverket). 
Innflytjendastofnun tekur á móti fylgdarlausum flóttabörnum og sér um 
skráningu. Innflytjendastofnun sækir einnig um hæli eða dvalarleyfi fyrir 
hönd barnsins og leitar að fjölskyldu barnsins á meðan á þessu ferli 
stendur. Við afgreiðslu hælisumsóknar þarf að sannreyna deili á barninu 
og ber barnið ábyrgð á að sýna fram hvert það er. Þegar barnið leitar 
hælis hefur Innflytjendastofnun samband við félagsþjónustu viðkomandi 
sveitarfélags og barninu er vísað til tengiliðs/leiðbeinanda.  
 
Norðurlöndin eiga öll aðild að Dyflinnarsamkomulaginu. Það þýðir að ef 
barnið hefur áður sótt um hæli í öðru ESB-ríki ber það ríki ábyrgð á 
barninu. Í þeim tilvikum verður barninu fylgt af starfsmönnum 
Innflytjendastofnunar og afhent viðeigandi yfirvöldum/fjölskyldu í hinu 
landinu. 
 
Aðrar tillögur sem snerta áherslusviðið 
Í samræmi við áherslusvið nefndarinnar hefur hún einnig fjallað um 
skyldar þingmannatillögur, þ.á.m. þingmannatillögu um aðgerðir gegn 
mansali, A 1651/medborger, ráðherranefndartillögu um norræna 
samstarfsáætlun um aðlögun flóttamanna og innflytjenda, eða haft til 
umsagnar: þingmannatillögu um bestu hugsanlegu aðlögun hælisleitandi 
barna og ábyrgð allra skólagerða, A 1675/kultur og tillögu um starfshóp 
hjá Norðurlandaráði um málefni innflytjenda. 
 
Fjallað var um þessar tillögur á fundinum þann 27. september 2016. 
Markmið ráðherranefndartillögu um samstarf um aðlögun og málefni 
flóttamanna er að styðja starf norrænu landanna að þessu málefni. 
Nefndin fagnaði aukinni áherslu og aðgerðum ráðherranefndarinnar á 
þessu sviði. Stjórnarformaður Nordic Institute on Migration (NIM) 
(Norræna stofnunin um fólksflutninga) Vigdis Vevstad kom á fundinn. 
Stofnunin starfar á grundvelli gildandi sáttmála og samninga, þar með 
talið um að virða mannréttindi, og sinnir m.a. landamæraeftirliti, 
heimsendingarmálum og skiptingu hælisleitenda milli landa. Niðurstöður 
stofnunarinnar eru notaðar til að auka þekkingu og til stefnumótunar.  
 
Stofnun „Nordic Institute on Migration“ tengist annarri tillögu hjá 
Norðurlandaráði, en það er tillagan um að stofna hóp um málefni 
innflytjenda hjá Norðurlandaráði. En Norræna velferðarnefndin ákvað að 
stofna ekki slíkan hóp um málefni innflytjenda, meðal annars með þeim 
rökum að Norræna ráðherranefndin leggi nú þegar áherslu á málaflokkinn, 
bæði á pólitíska sviðinu og í fjárhagsáætlun. Einnig er vísað til þess að 
NIM sé einnig norrænn hópur sem fjalli um sama málaflokk. 

Sjónarmið nefndarinnar 

Norræna velferðarnefndin telur að allir undir 18 ára aldri sem dveljast á 
Norðurlöndum eigi kröfu á góðri og öruggri æsku og að virða beri réttindi 

http://www.nordicmigrationinstitute.org/
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barna, eins og þeim er lýst í barnasáttmála SÞ, alls staðar á 
Norðurlöndum. Á þeim grundvelli valdi nefndin þetta áherslusvið.  
 
Vegna óvenjulega margra flóttamanna sem leituðu til norrænu landanna 
árið 2015 þurftu þau að takast á við nýjar áskoranir. Norðurlöndin voru 
ekki undir þetta búin og skorti samhæfingu til að takast á við þessa 
áskorun. Því vildi Norræna velferðarnefndin kynna sér þetta vandamál 
nánar og valdi að beina sjónum að einni tiltekinni hlið vandans. 
Fylgdarlaus börn eru sérstakur og viðkvæmur áhættuhópur og nefndin 
leggur áherslu á að úrræði í málefnum hælisleitenda dragi ekki úr 
réttindum barnsins og sérstakri þörf þess fyrir umönnun og öryggi.  
 
Nefndin hefur fræðst um vanda fylgdarlausra barna á fundum ársins, með 
heimsóknum, erindum og vegna áherslusviðs ársins. Markmið 
nefndartillögu þessarar er því að bæta úr erfiðum aðstæðum fylgdarlausra 
barna á Norðurlöndum. Líta ber á að-málsliðina sem fjölbreytt pólitísk 
úrræði sem í heild er ætlað að bæta aðstæður barnanna í norrænu 
löndunum. Norræna velferðarnefndin sendir því ofangreind tilmæli áfram 
til afgreiðslu hjá Norðurlandaráði. 
 
 
Stokkhólmi, 27. september 2016 

Arja Juvonen (saf) 
Bengt Morten Wenstøb (H) 
Bente Stein Mathisen (H)  
Christian Juhl (EL)  
Hege Haukeland Liadal (A)  
Jenis av Rana (Mfl)  
Karen J. Klint (S)  

Lennart Axelsson (S) 
Mikael Staffas (Lib) 
Rasmus Jarlov (KF) 
Rikard Larsson (S) 
Sivert Haugen Bjørnstad (FrP)  
Tillie Martinussen (D) 
Vigdís Hauksdóttir (F) 

 
Fyrirvari 
Paula Bieler (SD) tók undir sjónarmið nefndarinnar, en telur að 
aldursgreining skuli fara fram eins fljótt og auðið er og að aðgerðir sem 
tillagan felur í sér eigi ekki að koma til framkvæmda fyrr en slík 
læknisskoðun hefur farið fram og hún hefur sýnt fram á að 
einstaklingurinn er yngri en 18 ára og þar af leiðandi barn. 
 
Norræna velferðarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til ríkisstjórna Norðurlanda um 

að eins fljótt og auðið er fari fram læknisskoðun í því skyni að 
greina aldur barnsins (A) 

að lágmarka biðtíma í afgreiðslu hælisumsókna flóttabarna sem 
koma ein síns liðs (B); 

að á meðan flóttabörn sem koma ein síns liðs bíða eftir niðurstöðu 
í máli þeirra sé þeim boðið upp á kennslu, frístundastarf og önnur 
tilboð sem henta hverju barni fyrir sig (C); 

að samræma norrænar skráningar hælisleitandi barna sem tekið er 
á móti (D); 

að engum börnum sem koma ein síns liðs verði vísað úr landi 
nema tryggt sé að þeirra bíði ættingjar eða aðrir aðstandendur 
sem hafa bæði vilja og getu til að taka á móti þeim (E); 

að leggja áherslu á að tungumálakennsla hefjist snemma og að 
henni sé haldið áfram í því skyni að stuðla að góðri aðlögun (F); 

að stuðla að þróun betri og öruggari læknisfræðilegra aðferða til að 
meta aldur hælisleitandi barna og að matið verði gert af óháðu 
fagfólki með hæfni á þessu sviði og þekkingu á uppruna og 
menningu (G); 
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að efla þátttöku frjálsra félagasamtaka í umönnun hælisleitandi 
barna sem koma ein síns liðs (H); 

að tryggja að hælisleitandi börn hafi frjálsan aðgang að 
læknisskoðun, læknishjálp og sálfræðiaðstoð ásamt 
lögfræðiráðgjöf um réttindi sín (I); 

að rannsaka mál horfinna hælisleitandi barna á sama hátt og 
annarra horfinna einstaklinga (J). 

 
Stokkhólmi, 27. september 2016 

Paula Bieler (SD)  
 


