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IR-13 «Høring av barn» tydeliggjør UNEs rettslige forpliktelser knyttet til barns rett til å gi 

uttrykk for sitt syn (høring av barn). RB-36 omhandler saksforberedende samtaler generelt, 

med vekt på forberedelse, booking og andre praktiske forhold, samt godtgjøring og 

utgiftsdekning for advokat, verge m.fl. Denne rutinebeskrivelsen fokuserer på samtaler med 

barn, særlig råd og tips knyttet til gjennomføringen. Ved saksforberedende samtaler med 

barn må vi også lese RB-36.  

1 Beslutninger om en samtale  

1.1 Om barnet skal få en samtale 
Et barn må få informasjon om retten til å bli hørt og at det er frivillig for barnet å uttale seg. 

Samtalen kan belyse hva som er viktig for barnet, barnets situasjon og synspunkter. Dette er 

viktig for å kunne vurdere hva som er barnets beste i saken. Samtalen kan blant annet dreie seg 

om barnet har et beskyttelsesbehov, barnets identitet, sårbarhet og situasjonen i Norge og ved 

en eventuell retur. Noen sentrale momenter ved beslutningen om muntlig høring er omtalt i 

IR-13 pkt. 4.4 

Hvis UNE ønsker å tilby barnet en samtale i et nemndmøte med personlig fremmøte, benyttes 

normalt eget brev, «Brev høring av barn», nick 7150. Adressat vil normalt være barnets 

foreldre, verge, representant eller fullmektig. Brevet informerer blant annet om alternative 

former for høring, formålet med samtalen og hvilke temaer nemndlederen vil snakke med 

barnet om. Brevet gir også informasjon om hvordan samtalen vil bli gjennomført og forklarer 

taushetsplikten og tolkens rolle. Barnet blir oppfordret til å se informasjonsfilmen «Barn som 

skal i nemndmøte» på UNEs nettsider. Nick 7159 er en brevmal der vi skriver direkte til barnet, 

noe som særlig kan være aktuelt for ungdom.  

I saker der barnet blir berørt av en avgjørelse som retter seg mot foreldre, kan taushetsplikten 

ha betydning for hvilken informasjon UNE kan gi barnet under samtalen. UNE forutsetter 

derfor at foreldrene/vergen informerer barnet om bakgrunnen for saken, og dette står klart i 

brevmalene (7150 og 7159). UNE kan også be om samtykke til å informere barnet og ev. den 

andre forelderen. Brevmal 7113 kan være et utgangspunkt, men må tilpasses situasjonen. 

 

1.2 Forholdet til foreldre/verge 
Selv om en samtale skal være frivillig, kan barn bli utsatt for et press fra foreldre, verge eller 

andre som ønsker at det skal snakke med UNE. Dokumentene i saken kan gi en indikasjon på 

et slikt press. En samtale om dette med en fullmektig eller en verge kan også være 

hensiktsmessig i enkelte saker. Er barnevernet involvert, kan en henvendelse dit være aktuelt.  

Den motsatte situasjonen er at foreldre motsetter seg en samtale med barn. Men hvis barnet 

ønsker en samtale, og en samtale er nødvendig for å ivareta barnets rett til å bli hørt, kan en 

nemndleder beslutte å gjennomføre samtalen likevel. Se utlendingsloven § 81 tredje ledd. UNE 

må da orientere barnet om beslutningen og hvordan samtalen skal gjennomføres, ev. gjennom 

fullmektigen i saken. Foreldrene må orienteres, enten av fullmektigen eller av UNE. Hvis UNE 

skaffer en midlertidig verge for barnet under samtalen, må UNE opplyse om det. Oppstår 

spørsmålet under et nemndmøte, må beslutningen nedtegnes, se pkt. 6. 
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1.3  

1.4 Hvem som kan være til stede  
I utgangspunktet bør det innkalles tolk, med mindre barnet har norsk som 

førstespråk/morsmål. Selv om barnet snakker godt norsk, kan det være en trygghet at det også 

er mulighet for bruk av tolk. Innkallingskontoret skal ha beskjed om at det er behov for en tolk 

som har erfaring i å tolke for barn. Nemndlederen må dessuten vurdere om tolken i forkant av 

samtalen bør gjøres oppmerksom på spesielle forhold ved barnets situasjon og ev. sårbarhet 

hos barnet. 

Nemndlederen tar stilling til om andre kan være til stede, f.eks. nemndmedlemmer og 

saksbehandleren. Barnets behov og ønske skal stå sentralt.  

Nemndlederen tar også stilling til om foreldre/verge kan være til stede under samtalen.  

Foreldrene/vergen kan bidra til å skape trygghet for barnet. Samtidig kan deres tilstedeværelse 

være til hinder for at barnet forklarer seg fritt. Se utlendingsloven § 81 tredje ledd.  

Hvis foreldrene/vergen ikke tillates å være til stede, må barnet på forhånd orienteres om at det 

bør ha med en fullmektig eller en tillitsperson som kan opptre som fullmektig under samtalen. 

Slik informasjon er innarbeidet i brevmalene, 7150 og 7159. Hvis det kan være 

interessemotsetninger mellom barnet og foreldrene/vergen, må UNE sikre seg at 

fullmektigen/tillitspersonen ikke har bindinger til foreldrene/vergen som kan hindre at barnet 

får uttale seg fritt.  

Har et barn som er part i saken verken med seg en fullmektig eller en tillitsperson, må UNE 

sørge for at det oppnevnes en midlertidig verge. Kontakt fylkesmannen i det fylket der barnet 

er bosatt. Ved tidsnød kontakt fylkesmannen direkte per telefon. Se RB-29 om representant- 

og vergeordningen.  

Har familien rett til fri rettshjelp, og barnet er part i en sak der det er interessemotsetning 

mellom barnet og foreldrene, må vi kontakte UDI som oppnevner ny advokat til barnet. Send 

e-post til: svar@udi.no. Hvis vi mener at barnet trenger en advokat i andre tilfeller, må vi 

kontakte fylkesmannen der barnet bor. Ved tidsnød kan vi gjøre dette per telefon. Opplys om 

UNEs syn på behovet for egen advokat. Be fylkesmannen oppnevne en verge som kan kontakte 

en advokat, gjerne ved å henvende seg til UDI. Advokaten må deretter søke fylkesmannen om 

fri rettshjelp etter retthjelpsloven. 

2 Forberedelser til samtalen 
God kjennskap til saken og gode forberedelser er viktig, og særlig i saker med sårbare barn. 

Nemndlederen har anledning til å forberede seg til samtaler med bistand fra en nemndleder 

med veilederkompetanse og/eller UNEs rådgivende barnepsykolog.  

Vi bør forsøke å få informasjon om barnets fungering før en samtale, særlig før en samtale om 

mer sensitive temaer. Dette kan gjøres gjennom kontakt med fullmektig, representant, foreldre 

eller verge. Da kan vi også få avklart om barnet har spesielle vansker eller trenger særskilt 

tilrettelegging eller oppfølging i etterkant av samtalen. Brev om høring av barn (nick 7150) kan 

brukes. Samtalen kan resultere i reaksjoner fra barnet eller foreldrene i etterkant. Vi bør derfor 

vurdere behovet for oppfølging, for eksempel ved å kontakte mottaket.   

Tenk blant annet igjennom følgende før samtalen: 

 Møterom: Skal samtalen gjennomføres i barnerommet eller annet møterom? Hør med 

fullmektigen hva som passer barnet. 
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 Tidspunkt: Hvis barnet har reisevei, er det uheldig med et tidlig møtetidspunkt. 

 Rekkefølge: Dersom både barnet og foreldrene skal forklarer seg, er det da mest 

hensiktsmessig å snakke med barnet først? 

 Hjelpemidler: Kan det være behov for skrive- og tegnesaker, stressball, 

fiklegjenstander el.l. som kan bidra til stressreduksjon? Eller tavle eller flip-over som 

hjelpemiddel for en god dialog?  

 Plassering i rommet: Det er hensiktsmessig å sitte skrått overfor barnet slik at barnet 

kan se rett frem uten å bli fanget av den voksnes blikk. Skrå plassering gir barnet 

mulighet til selv å velge om det vil ha øyekontakt. 

 Notat/referat: Om mulig unngå å notere under samtalen med de yngste barna. Hvis 

samtalen finner sted i barnerommet med direkteoverføring til et nemndrom, kan 

saksbehandleren skrive referat. Må nemndleder notere, bør barnet få vite hvorfor og 

hva som noteres. 

 Videoopptak for kompetanseutvikling: Nemndlederen kan be om samtykke fra 

barnet og vergen eller forelderen til å lagre opptaket av barnesamtalen til bruk i egen 

kompetanseutvikling. Se egen favoritt 7110.  Opptak fra barnerommet kan enkelt gjøres 

ved å følge bruksanvisningen som ligger i barnerommet. Samtalen skal slettes etter to 

uker.   

 Lydopptak: For lydopptak av andre grunner, bruk HelpDesk. Det må innhentes 

samtykke fra barnet/vergen/forelderen. Se favoritt 6210 for samtykke i slike tilfeller. 

Opptaket skal lagres i DUF.  

Se ellers RB-36 om saksforberedende samtaler for detaljert informasjon om innkalling til en 

samtale og reservering av rom, dekning av utgifter til reise og overnatting, godtgjøring til 

advokat og rutiner for samtaler over telefon, Skype eller lignende. 

3 Kontaktetablering 

3.1 Innledende kontakt 
Målet med kontaktetablering før samtalen er å søke å skape tillit og gjensidig kontakt for å 

legge til rette for en god samtale. Dette er spesielt viktig for yngre barn. Bruk den tiden som er 

nødvendig. 

Møt barnet allerede i venterommet sammen med foreldrene. Får ikke foreldrene være med 

under samtalen, må barnet bli fortalt at de vil være i nærheten. Noen tips til kontaktetablering, 

særlig for yngre barn: 

 Gi en liten omvisning i lokalene. 

 Tilby noe å drikke eller spise. 

 Gi barnet tid til å se deg an, f.eks. ved å gå først inn. 

 Gi barnet mulighet til å hjelpe deg med noe, slik at barnet får en følelse av kontroll. 
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3.1 Formidling av rammene for samtalen 
Nemndlederen introduserer tolken og andre som skal være til stede under samtalen og 

informerer kort om deres roller. Informasjonen må tilpasses barnets alder.  

For å sikre seg at barnet er kjent med og har forstått informasjonen som er sendt ut tidligere, 

kan nemndlederen be barnet fortelle hvorfor det har kommet hit. På denne måten kan vi sikre 

at barnet er informert og vi kan få en viss forståelse av barnets modenhet.  

Selv om UNE har sendt brev i forkant, må nemndleder (på nytt) informere barnet på en 

aldersadekvat måte om  

 hvordan samtalen skal gjennomføres 

 hva UNE er og hva som er tema og formål med samtalen 

 at barnet kan velge å ikke snakke med UNE eller svare på enkelte spørsmål 

 at det er greit å være usikker på et svar, men si det til oss  

 at barnet må snakke sant 

 at barnet ikke kan bestemme utfallet av saken  

 at det er UNEs ansvar å avgjøre saken og følge de reglene som gjelder 

 at det blir skrevet referat fra samtalen 

 hvem som kan få tilgang til barnets opplysninger. 

Hvis barnet ikke ønsker at foreldrene skal få tilgang til forklaringen, må det avklares hva som 

er grunnen til det, slik at nemndlederen kan ta en foreløpig vurdering av om forklaringen eller 

deler av forklaringen kan unntas foreldrenes rett til innsyn, se forvaltningsloven § 19. Hvis 

forklaringen ikke kan unntas, må barnet få vite det slik at det kan velge å ikke snakke om 

temaet. 

3 Gjennomføring av samtalen 
Samtalen gjennomføres i tråd med prinsipper for pålitelig informasjonsinnhenting, der barnets 

perspektiv og hensynet til barnet hele tiden er i fokus. Det er en forutsetning for en god 

samtale at barnet møter en trygg og ivaretakende voksen. Vær oppmerksom på at det vil være 

store individuelle forskjeller mellom barn på samme alder hva gjelder modenhet, 

erfaringsbakgrunn og livssituasjon. Videre vil det kunne være store variasjoner i hvordan hvert 

barn fungerer sosialt, kognitivt og emosjonelt. Under samtalen bør nemndlederen være 

oppmerksom på og ta hensyn til at maktforholdet mellom voksne og barn er asymmetrisk.  

Samtalen må tilpasses barnets alder og modenhet. Ved behov, trygg barnet på at det er vanlig å 

være nervøs eller grue seg. Å legge til rette for en god samtale med barnet innebærer blant 

annet å 

 gjerne starte med et nøytralt tema 

 lytte aktivt til barnet og vise oppriktig interesse for barnet 

 bruke et språk som er tilpasset barnets alder og modenhet 
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 la barnet fortelle fritt innenfor et fokusert tema og følge opp den informasjonen d 

 barnet kommer med 

 stille åpne spørsmål om hvert tema, ikke ledende spørsmål  

 bruke formuleringer som er oppfordrende og oppmuntrende 

 holde et rolig tempo og ikke la møtet vare for lenge 

 sikre at barnet er forstått riktig ved å gjenta eller oppsummere det barnet sier underveis 

 sikre at barnet også får stille spørsmål  

 være bevisst på hva som skiller en samtale med et barn fra en samtale med en voksen, 

bl.a. at yngre barn ikke kan fortelle kronologisk, kjenne stedsnavn eller plassere 

hendelser i tid på samme måte som voksne 

 ivareta barnets verdighet ved blant annet å avklare mulige misforståelser og 

selvmotsigelser på en skånsom måte 

 være kultursensitiv 

 ivareta barnet gjennom respekt for foreldrene. 

Nemndlederen må være oppmerksom på at yngre barn 

 er trygghetssøkende og gjerne ønsker å tilfredsstille den voksne de snakker med   

 er vant til at voksne vet svaret på det de spør om og kan oppfatte at det er barnets 
oppgave å svare det som er forventet 

 ofte gjetter, heller enn å si at de ikke vet eller at de ikke skjønner spørsmålet   

 kan bli usikre og tro de har svart feil hvis de får samme spørsmål flere ganger. Forklar 
hvorfor du gjør det. 
 

Foregår samtalen i et rom med videooverføring til nemndrommet, må nemndlederen sørge for 
at nemndmedlemmene og parten/fullmektigen får anledning til å be om ytterligere spørsmål. 
 

Hvis barnet frykter eller forteller om vold eller overgrep fra foreldrenes side, må barnet trygges 

på at det er greit å formidle slike opplysninger. Barnet må få vite at UNE kan ha plikt til å 

melde fra til barnevernet om alvorlige forhold.  

4 Oppsummering og avslutning 
En samtale bør avsluttes med en oppsummering av de sentrale punktene for å sikre at barnet 

er forstått riktig. Det må settes av tid til avslutningen. Er det tatt et skriftlig referat, vurder om 

det er hensiktsmessig å gå gjennom det sammen med barnet. Det kan være detaljer og ordbruk 

barnet ikke ønsker å bli referert eller sitert på, og som heller ikke er viktig for saken. 

Misforståelser kan da også avdekkes. Barnet må også spørres om det er mer det ønsker å si.  

Spør barnet om noen har fortalt hva det skal si til UNE, og i så fall hva. 
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Nemndlederen må informere om hva som vil skje med barnets forklaring og saksgangen videre 

og forklare at utfallet ikke alltid blir slik barnet vil eller ønsker seg. Nemndlederen må være 

tydelig på at det er UNE som tar avgjørelsen, og at dette ansvaret ikke ligger på barnet. 

5 Nedtegning og synliggjøring av samtalen 
Opplysninger som barnet gir i en samtale, skal nedtegnes. Ev. beslutning om samtale uten 

foreldres tilstedeværelse, og andre slike prosessledende beslutninger, skal også nedtegnes. 

Ved saksforberedende samtale skrives det et referat fra samtalen. Se RB-36 pkt. 7. 

Ved samtale med barn i et nemndmøte skal det fremgå av vedtaket at det har vært 

gjennomført samtale med barnet. Hovedinnholdet av de opplysningene barnet ga, og som er 

relevante for avgjørelsen, må fremgå av vedtaket. Hvis det er skrevet et referat fra samtalen 

som sendes parten, kan en henvisning til referatet være tilstrekkelig.  

Hvis opplysningene til barnet er unntatt fra foreldrenes innsynsrett, må dette fremgå av 

vedtaket.   

6 Oppfølging av bekymring for barnet 
Hvis barnet i samtalen gir opplysninger som gir grunn til bekymring for barnets velferd eller 

omsorgssituasjon, må det vurderes om det er grunn til å melde fra til barnevernet. Se 

barnevernloven § 6-4 om meldeplikt til barnevernet for ansatte i offentlig forvaltning og  IR-05. 

UNE må i så fall informere barnet om dette. 

UNEs meldeplikt opphører ikke selv om barnevernet på et tidligere tidspunkt har vært inne i 

saken eller fordi andre instanser har meldt fra om ulike forhold knyttet til barnets situasjon.  

Vi kan også ha en plikt til å avverge en straffbar handling som mest sannsynlig vil finne sted, 

f.eks. ved risiko for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller vold. Denne avvergingsplikten 

gjelder uten hensyn til taushetsplikten og uavhengig en meldeplikt til barnevernet. Se 

straffeloven §§ 196 og 282 og IR-09 om mulige ulovlige forhold i UNEs saker. 

Vi kan ev. kontakte Barnevernsvakta i Oslo for råd og veiledning og eventuell ivaretakelse og 

oppfølging av barnet. For kontaktinformasjon og nærmere informasjon, se her.  

7 Læring 
Nemndlederen oppfordres til å tenke igjennom læringspunkter etter en samtale og ev. bruke 

en kollega med veilederkompetanse til dette. UNEs rådgivende barnepsykolog kan også 

kontaktes. 

 

 

 

 

Sonja Engen Siewert (sign.) 

avdelingsdirektør 

 




