Nordisk møte om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger
Oslo, 27-28.april 2017
Hva sier forskningen og hva kan vi lære fra praksisfeltet? Seminaret samler ledere og
fagpersoner på myndighetsnivå i Norden til diskusjon, informasjons- og erfaringsutveksling.

Dag 1 torsdag 27. april
11.00- 12.00

Enkel lunsj og «mingling»

12.00- 13.00

Introduksjon; Enslige mindreårige barn og unge i Norden
Velkommen v/ ekspedisjonssjef Lisbeth Fransplass, Integreringsavdelingen, Justis- og
beredskapsdepartementet, Norge
Samhällets mottagande av ensamkommande barn - en jämförelse mellan de nordiska
länderna. v/ Anna Gärdegård, prosjektleder, og Kristin Marklund, prosjektleder, Nordens
velferdssenter. Lenke til rapport:
http://www.nordicwelfare.org/Publications/Rapporter/Samhallets-mottagande-avensamkommande-i-Norden/
De det gjelder - korte filmer om og av enslige mindreårige.
v/ Helena Lagercrantz, prosjektleder og kommunikationsstrateg, Nordregio.

13.00- 13.15

Pause

13.15- 15.15

Tema: Etablering og boløsninger
Bo- og omsorgsløsninger for enslige mindreårige- hva sier forskningen?
v/ Berit Berg, forskningssjef, Mangfold og Integrering ved NTNU Samfunnsforskning,
Norge.


«Etableringsboenden». Ansvaret for enslige mindreårige er flyttet fra
sosialenheten til arbeidsmarkedsforvaltningen i Trelleborg. Etableringsplaner
måler og evaluerer personlig framgang. Formålet er at enslige mindreårige raskt
skal komme ut i studier og arbeid. v/ Ola Johnsson, arbeidsmarkedssjef i
Trelleborg kommune, Sverige.



Ulike perspektiver på tjenester og bofellesskap for enslige mindreårige.
v/ Heidi Veilgaard Aasborg, Integrationsnet, Dansk Flygtningehjælp og tidligere
leder av Ungeintegration i Hedensted kommune, Danmark.



Barnevernstjenestens rolle overfor enslige mindreårige på Island. Spesialister ved
Barnahús gjennomfører alle intervjuer, og statlig barnevern er verger for barna.
v/ Heiða Björg, sjefsadvokat for det statlige barnevernet, Island
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«Boendekjedja» for enslige mindreårige og med oppfølging etter fylte 18 år.
v/ Henna Leppämäki, enhetssjef i migration- och flyktingenheten, Esbo kommune,
Finland.

Diskusjon v/ alle
15.15- 15.30

Pause

15.30- 17.00

Tema: Utdanningssituasjonen


Thor Heyerdahl videregående skole (THVS) i Larvik. Skolen arbeider aktivt med
forebygging av frafall og har høy gjennomføringsprosent. Et av skolens
vellykkede tiltak er kombinasjonsklassen- et opplæringstilbud for elever mellom
16 og 20 år uten faglig og/eller norskspråklig kompetanse til å følge ordinært
studieprogram. v/ Robert Rognli, rektor ved THVS, Norge.

Enslige mindreårige flyktningers utdannings- og skolesituasjon- hva sier forskningen? v/
Lutine de Wal Pastoor, Seniorforsker, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress (NKVTS), Norge.
Diskusjon v/ alle
Avslutning dag 1- praktisk informasjon om kveldens program. Felles avgang fra Hotel
Folketeateret kl 18.50 og middag på Ekebergrestauranten kl 19.30.

Dag 2 fredag 28. april

09.00- 10.30

Tema: Levekår; hvordan går det med de enslige mindreårige?
Overgang til arbeid og utdanning- Hvordan går det med enslige mindreårige i Sverige?
Hovedfunn fra tre studier om hvordan det har gått med nesten 10 000 barn som kom til
Sverige som enslige mindreårige flyktninger i perioden 2003-2014. Fokus er på utdanning
og inntreden i arbeidsmarkedet.
v/ Eskil Wadensjö, professor ved Institutet för social forskning, Stockholms universitet.
Lenke til tidligere studie: http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/nyheter/hurhar-det-gått-för-de-ensamkommande-flyktingbarnen-1.244984
Overgang til utdanning og arbeid- Hvordan går det med enslige mindreårige i Norge?
v/ Kjersti Stabell Wiggen og Anne Berit Dalgård, Statistisk sentralbyrå, Norge.
Lenke til tidligere rapporter: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-ogpublikasjoner/tre-av-fire-i-arbeid-eller-utdanning og http://www.ssb.no/arbeid-oglonn/artikler-og-publikasjoner/90-prosent-fra-afghanistan-i-arbeid-og-utdanning-etterfire-ar
Diskusjon v/ alle

10.30- 10.45

Pause
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10.45- 12.30

Tema: Barn som forsvinner og begrensede oppholdstillatelser
Hvordan forebygge at barn forsvinner? Länsstyrelsen i Stockholm forteller om kartlegging
av enslige barn som er utsatt for prostitusjon og menneskehandel, og barn som forsvinner.
Länsstyrelsen har et nasjonalt oppdrag om å arbeide mot prostitusjon og menneskehandel,
og skal utvikle en strategi for å motvirke at enslige mindreårige forsvinner. v/ Petra
Tammert Seidefors, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholms län, Sverige.
Tour de Table: Hvordan er praksisen med begrensede oppholdstillatelser i de nordiske
landene og ser man en sammenheng med barn som forsvinner? v/ alle.

12.30- 13.00

Avslutning og veien videre
Hvordan samarbeider vi videre om tematikk og målgruppen på nordisk plan?
Oppsummerende kommentar v/ Libe Rieber- Mohn, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Norge

13.00- 14.00

Lunsj
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