Thai-norske barn

Thai-norske barn, bosatt i Thailand
Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor
bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke
alltid de samme rettigheter som personer bosatt
i Norge. Rettigheter og plikter til barn bosatt i
Thailand, er i utgangspunktet regulert av lovverket i Thailand. Denne brosjyren er ment som en
hjelp til både barn og foreldre som vil vite hvilke
rettigheter barna har etter norsk rett, selv om man
er bosatt i utlandet. Som barn regnes alle personer
under 18 år. Hovedvekten er lagt på følgende
områder:
•
•
•
•
•
•

Statsborgerskap
Utdanning
Barnevern
Trygd og pensjon
Adopsjon
Flytting til Norge

Helt til slutt vil du finne navn på institusjoner og
organisasjoner hvor du kan få mer informasjon og
hjelp.
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Hvem er norsk statsborger?
Den 1. september 2006 trådte en ny statsborgerlov i kraft. Alle barn født etter denne dato blir
automatisk norsk statsborger dersom enten moren
eller faren er norsk. Det spiller ingen rolle om
barnet er født i utlandet, og det spiller ingen rolle
om foreldrene er gift eller ikke.
For barn født før 1. september 2006, gjelder den
gamle statsborgerloven, men med visse overgangsregler. Dersom moren er norsk, ble barnet også
automatisk norsk statsborger. Dersom faren var
norsk på det tidspunkt barnet ble født, og han og
den utenlandske moren ikke var gift, har barnet
rett til norsk statsborgerskap ved egen melding.
Slik melding kan leveres ved den norske ambassaden i Bangkok eller konsulatet i Pattaya, som
vil videresende den til rette myndighet. Melding
kan også leveres hos politiet i Norge. Døde faren
før barnet ble født, er det tilstrekkelig at han var
norsk statsborger da han døde, og at han hadde
vedkjent seg farskapet. Dersom faren og den
utenlandske moren giftet seg innen 1. september
2006, ble barnet også automatisk norsk statsborger, selv om det var født på et tidligere tidspunkt.

adopsjon som skal gjelde i Norge etter bestemmelsene i adopsjonsloven kapittel 4 (se nedenfor
for mer detaljer).
Ifølge norsk rett kan barna beholde sitt doble
norsk-thailandske statsborgerskap til fylte 22 år.
Barnet kan imidlertid tape sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år dersom det innen det tidspunkt ikke har har vært bosatt til sammen to år
i Norge, eller til sammen syv år i Norge og andre
nordiske land. Man kan imidlertid etter søknad få
rett til å beholde statsborgerskapet såfremt barnet
har tilstrekkelig tilknytning til Norge. Søknaden
må fremmes før fylte 22 år.

Barn som adopteres av en norsk statsborger,
blir norsk statsborger ved adopsjonen, forutsatt
at adopsjonen er gitt av norske myndigheter i
medhold av adopsjonsloven, eller ved utenlandsk
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Støtte til utdanning for norske barn i utlandet
Barn bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Men den norske opplæringsloven gjelder ikke for
barn bosatt utenfor Norge. Barn bosatt utenfor Norge kan imidlertid få offentlig tilskudd til kompletterende
undervisning i norsk, samfunnsfag og kristendoms-, religions- og
livssynskunnskap, etter fastsatte retningslinjer. Barn som skal omfattes av ordningen, må være registrert som elev ved en ordinær skole
i landet der barnet bor. Personer som ønsker å etablere en slik ordning for sine barn, må regne med å bruke tid på oppfølging underveis.
Kompletterende undervisning kan også være nettbasert. Per i dag
tilbyr Globalskolen slik undervisning. Oppdatert informasjon er å
finne på nettsidene til fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Ordningen med tilskudd til kompletterende undervisning administreres av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Man finner nærmere
opplysninger om ordningen på www.fylkesmannen.no.
Søknad om tilskudd skal sendes til:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Utdanningsavdelingen
Postboks 8111, DEP
0032 Oslo
Telefon: +22003825, Telefax: +22003890
Søknadsfrister:
• Søknader som gjelder hele undervisningsåret må være sendt fylkesmannen innen 10. juni
• Søknader som gjelder høsthalvåret må være sendt fylkesmannen innen 10. juni
• Søknader som gjelder vårhalvåret må være sendt fylkesmannen innen 5. desember
I en rekke land er det etablert norske friskoler som kan gi grunnskoleopplæring og/eller videregående utdanning
for norske barn. Det er ikke etablert noen slik friskole i Thailand.
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Barnevern
Norsk barnelovgivning gjelder bare så lenge
barnet oppholder seg i Norge. Det er derfor
begrenset hva norske barnevernmyndigheter kan
bistå med overfor norske barn som oppholder
seg i Thailand. I praksis vil derfor barns sosiale
problemer som oftest måtte finne sin løsning
ved at barnet og familien henvises til de lokale
myndigheter. Den norske ambassaden kan bistå
med å formidle kontakt til de rette thailandske
myndigheter, men det vil likevel være opp til de
stedlige myndigheter om, og eventuelt hvordan,
saken skal følges opp. Thailand har en helt annen samfunnsstruktur enn Norge, og det gjør
det praktisk umulig å gi kvalifisert veiledning fra
norsk side om hvordan barnevernssaker bør følges
opp lokalt.
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Thailand har ratifisert FN’s barnekonvensjon.
Statene som er parter i konvensjonen, er pålagt
å respektere og garantere visse rettigheter til alle
barn innenfor deres jurisdiksjon. Konvensjonen
tar utgangspunkt i at det er den stat der barnet
oppholder seg, som har den generelle plikt til å
beskytte barnet. I september 2003 vedtok Thailand en lov om beskyttelse av barn. Ifølge loven
skal det opprettes en nasjonal kommisjon for
barns beskyttelse, og en tilsvarende lokal kommisjon i alle provinser. Den lokale kommisjon har
i en viss grad samme funksjon som fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker i Norge.
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Tr ygd og pensjon
Det er bare barn bosatt i Norge som har rett til å
få utbetalt barnetrygd. Barn bosatt i Thailand har
altså ikke krav på slik trygd.
Når det gjelder helseforsikring kan barnets norske
forelder søke om frivillig medlemskap i folketrygden ved flytting til utlandet. Ektefelle og barn
som forsørges av den norske forelder, kan også
søke om frivillig medlemskap. Den utenlandske
ektefellen må også ha vært medlem i folketrygden
i minst tre av de siste fem kalenderårene før
søknadstidspunktet. Det er viktig å være klar over
at slikt frivillig medlemskap ikke gir samme dekning av utgifter ved sykdom som fullt medlemskap
i folketrygden i Norge gjør. Det kan derfor være
lurt å vurdere privat helseforsikring i Thailand i
tillegg.

rygden. Barnepensjon blir gitt uavhengig av om
foreldrene var gift, skilt eller samboere. Dersom
den avdøde har opptjening i et land Norge har
trygdeavtale med, kan barn ha rett til pensjon
fra det landet også. Mange arbeidstakere har en
tjenestepensjonsordning. En del av disse ordningene yter pensjon til etterlatte barn. For nærmere
informasjon bør du henvende deg til avdødes
siste, eller tidligere, arbeidsgiver.

Dersom den norske forelder faller fra, vil den
gjenlevende ektefelle og norske barn ofte ha rett
til etterlattepensjon og barnepensjon fra Norge.
Reglene er kompliserte, så det er lurt å ta direkte
kontakt med arbeids- og velferdsetaten (NAV),
som administrerer ordningen og som kan gi mer
informasjon (www.nav.no). Her vil man også
finne søknadsskjemaer. Den norske ambassaden,
konsulatet og Sjømannskirken kan også være
behjelpelig med å formidle kontakt til NAV.
Som hovedregel må den avdøde forelder ha vært
medlem i folketrygden i de tre siste årene fram til
dødsfallet, og barnet må være medlem av folket-
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Norsk anerkjennelse av adopsjon
foretatt i Thailand
Den norske adopsjonsloven fastsetter at personer som er bosatt i Norge, må ha forhåndssamtykke fra norske
myndigheter for å kunne adoptere barn fra fremmed stat.
Adopsjon av thailandske barn som er adoptert av en norsk statsborger bosatt i Thailand, kan etter nærmere regler
anerkjennes i Norge etter adopsjonslovens § 19. Søknad om anerkjennelse sendes til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i Norge (www.bufetat.no). Det er den som adopterer (adoptanten), som selv må sende inn
de nødvendige dokumenter og informasjon til Bufdir.
Søknaden om anerkjennelse av adopsjon må inneholde de originale dokumentene i saken som viser at adopsjonen
er gitt og gyldig i Thailand, sammen med en autorisert oversettelse til norsk av de samme dokumentene, med
mindre de originale dokumentene er på engelsk.
Det må fremgå av søknaden hvor adoptanten bodde på det tidspunktet adopsjonen ble gjennomført. Bufdir
vil dessuten ha opplysninger om hvor lenge adoptanten har bodd i Thailand, hva han eller hun gjør i Thailand,
planer for fremtiden, hvor de skal bo, o.l.
En utenlandsk adopsjon gjelder ikke i Norge dersom den åpenbart vil virke støtende på norsk rettsorden.
Informasjon om adopsjon kan lastes ned fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets og Barne- og likestillingsdepartementets hjemmesider:
http://www.bufetat.no/?module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=227
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/andre/Adopsjon.html?id=1050
Dersom adopsjonen anerkjennes i Norge, vil barnet automatisk bli norsk statsborger. Det kan da søkes om
norsk personnummer og pass. Når det gjelder meldinger om norsk statsborgerskap for barn som er adoptert før
01.09.06 sendes meldingen til Utlendingsdirektoratet. Meldingen leveres ambassaden i Bangkok eller konsulatet i
Pattaya.
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Flytting til Norge
Enkelte familier velger på et eller annet tidspunkt
å flytte tilbake til Norge. Det kan også være en
aktuell problemstilling når den norske forelder
har falt fra, og den gjenlevende utenlandske
forelder ønsker at barnet skal komme inn under
norsk omsorg.
I slike tilfeller er det viktig å vite hvilke rettigheter
barnet og den gjenlevende utenlandske forelder
har for bosetting i Norge.
Barn som er norsk statsborger, har rett til norsk
pass og kan reise til Norge når som helst med
et slikt pass. For å få få utstedt pass må barnet
først få tildelt norsk personnummer. Søknad om
personnummer og pass leveres ved den norske
ambassaden i Bangkok eller konsulatet i Pattaya.
Det er viktig å være klar over at selv om barn kan
ha både thailandsk og norsk pass, så kan ikke barnet få norsk visum i sitt thailandske pass. Ambassaden kan ikke gi visum til norske statsborgere.
Dersom den norske forelder ønsker å ta med seg
familien til Norge, må den utenlandske ektefellen
søke om oppholds- og arbeidstillatelse i Norge for
familiegjenforening med ektefelle/samboer. De
må da dokumentere at de har til hensikt å bosette
seg i Norge igjen. Søknaden skal leveres ved den
norske ambassaden i Bangkok, men blir sendt til
Utlendingsdirektoratet (UDI) i Norge til behandling.
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Dersom den norske forelder har falt fra, er det
likevel mulig for den gjenlevende ektefelle i visse
tilfeller å flytte til Norge sammen med barnet.
Den gjenlevende kan søke om oppholds- og arbeidstillatele for familiegjenforening med barnet,
forutsatt at hun har foreldreansvar for barnet,
bor fast sammen med barnet, og ikke har ektefelle eller samboer på tidspunktet for innreise til
Norge.
Mer informasjon om fremgangsmåte og dokumentasjonskrav finner man på ambassadens
hjemmeside www.emb-norway.or.th og hos UDI
(www.udi.no).
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Her kan du finne mer informasjon og hjelp
Den norske ambassaden i Bangkok
UBC II Building, 18th floor
Sukhumvit Road, Soi 33
Bangkok 10110

Det norske konsulatet (honorært) i Pattaya
128-29, Moo 12
Jomtien Beach Road
20260 Chonburi

Tel: +66 (0)2 204 6500
Fax: +66 (0)2 22 0218
E-mail: emb.bangkok@mfa.no
www.emb-norway.or.th

Tel: +66 (0)38 231 630
Fax: +66 (0)38 232 227 / +66 (0)38 756 395

Den norske sjømannskirken i Pattaya
Tappraya Rd., Soi 7 (mellom Pattaya og Jomtien)
Tel: 08 51 35 77 55  Vakt tel: 08 51 23 90 90
E-mail: officepattaya@sjomannskirken.no
www.sjomannskirken.no
Ofte stilte spørsmål om norske forhold: www.odin.dep.no eller www.regjeringen.no eller www.norge.no
Arbeids- og velferdsetaten (NAV): www.nav.no
Utdanningsdirektoratet: www.utdanningsdirektoratet.no
Fylkesmannen i Oslo og Akershus: www.fylkesmannen.no
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: www.bufetat.no
Utlendingsdirektoratet: www.udi.no
Norske lover: www.lovdata.no
Nyttige brosjyrer:
”Veileder for norske familier som flytter med barn til utlandet”, tilgjengelig på www.regjeringen.no
”Retningslinjer for håndtering av saker med etterlatte barn i utlandet”, tilgjengelig på www.regjeringen.no
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Den norske ambassaden i Bangkok
UBC II Building, 18th floor
Sukhumvit Road, Soi 33
Bangkok 10110
Tel: +66 (0) 2204 6500
Fax: +66 (0) 222 0218
E-mail: emb.bangkok@mfa.no
www.emb-norway.or.th

