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Forholdene ved mottak og registrering av enslige mindreårige asylsøkere i PUs lokaler
Barneombudet har mottatt bekymringsmeldinger om forholdene i venterommet der enslige
mindreårige asylsøkere i oppholder seg i PUs lokaler i Økernveien i Oslo. Vi har også mottatt
bekymringsfull informasjon om rutinene ved registrering av asylsøkerne.
Informasjonen kommer fra «Vergeforeningen følgesvennen» og andre som tar oppdrag som
representanter for enslige mindreårige asylsøkere. Vi vil understreke at dette ikke er
informasjon Barneombudet selv har fremskaffet. Vi henvender oss derfor til PU i første
omgang for å høre deres syn på informasjonen vi har mottatt.
Informasjonen vi har mottatt tyder på at mange av de mindreårige som søker asyl i Norge
overnatter i PUs lokaler minst én natt i forbindelse med registrering. Noen skal også ha
overnattet flere netter, enkelte skal ha måttet tilbringe så mye som 70 timer i PUs venterom
før asylregistreringen har blitt gjennomført. Vi ber om tilbakemelding på om dette er riktig,
og generelt en oversikt over hvor lenge enslige mindreårige oppholder seg i rommet.
Forholdene i venterommet i PUs lokaler i Økernveien
Representantene som har tatt kontakt med oss, uttrykker sin bekymring for forholdene i
venteområdet i PUs lokaler. Lokalene skal generelt være dårlig tilrettelagt for
overnatting/lengre opphold, og de skal ikke være spesielt tilrettelagt for mindreårige.
Vi har mottatt følgende opplysninger:
- Rommet som brukes skal ikke være tilrettelagt for overnatting med for eksempel tepper og
pledd.
- Det skal ikke være atskilte rom for gutter og jenter.
- Enslige barn og barnefamilier skal bli plassert på samme venterom.
- Det skal være fullt innsyn i rommet fra gaten utenfor.
- Det skal ikke være mulighet for å dusje/vaske seg ordentlig.
- Det skal være få eller ingen mulighet for meningsfylt aktivitet på venterommet. Rommet er
ikke utstyrt med TV eller annet som kan bidra til å gjøre ventetiden kortere.
- Maten som serveres skal være loff med sjokoladepålegg, kaviar, smøreost eller syltetøy,
samt nudler.
Vi ber om tilbakemelding på om disse opplysningene er riktige.
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Rutiner før og under registrering av asylsøknaden
Vi har også mottatt opplysninger om prosedyrer og rutiner i forbindelse med registrering av
asylsøknader som vi mener gir grunn til bekymring. Vi har forsøkt å finne informasjon og
rutiner på politiets nettsider, men ikke lykkes med dette. Vi ønsker derfor informasjon om
retningslinjer for behandlingen av mindreårige asylsøkere i forbindelse med registrering.
Vi har mottatt følgende opplysninger:
- Venterommet for barn og barnefamilier skal være låst, slik at de som venter i praksis ikke
kan forlate venterommet.
- Venterommet skal også være ubetjent. Det er uklart hvilke rutiner som finnes for tilsyn med
de som oppholder seg på rommet.
- Det er uklart om, og i så fall hvordan, de som til enhver tid oppholder seg på rommet kan
komme i kontakt med personalet hvis det oppstår en akutt situasjon.
- Mindreårige skal få svært lite informasjon om hvor lenge de kan måtte komme til å vente.
- Mindreårige som oppsøker politiet etter kl. 23.00 på kvelden skal ha blitt avvist og fått
beskjed om at de må komme tilbake dagen etter, uten at det er undersøkt om de har noe sted å
gå.
- Ved ankomst til politiets lokaler skal de mindreåriges mobiltelefoner og bagasje
rutinemessig bli beslaglagt. Disse eiendelene blir ikke returnert før registreringen er fullført. - Private eiendeler som mobiltelefoner og bagasje skal bli gjennomgått av politiet uten at det
er gitt samtykke til dette.
Barneombudet ber om en redegjørelse for hvilke rutiner og retningslinjer som gjelder for den
perioden enslige mindreårige asylsøkere oppholder seg i PUs lokaler i påvente av registrering
av asylsøknaden. Vi er særlig bekymret for påstander om frihetsberøvelse, beslag og
ransaking. Vi ønsker derfor å vite om dette er gjeldende praksis, og hva som i så fall er
hjemmelsgrunnlaget for en slik praksis.
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