
Huskeliste for nye representanter for enslige mindreårige asylsøkere 
 

Ved ankomst:  

- Fylkesmannen i Nordland sender vedtak om oppnevning av representant i posten til 

representanten. 

- Det er ikke behov for at representanten møter den enslige mindreårige ved ankomst til mottaket. 

- Representanten avtaler tidspunkt for møte med den enslige mindreårige med mottaket. 

Ved første møte: 

- Representanten avtaler tolkesamtalen med valgfritt tolkeselskap. Ansatte ved mottaket skal ikke 

benyttes som tolk.  

- Kartleggingsskjemaet fylles ut fortløpende, husk at EMA selv skal signere på skjemaet. 

- Avklar med mottaket og den enslige mindreårige hvilke dager i mnd fast møte med den enslige 

mindreårige skal gjennomføres på. Eks.: et-par timer en ettermiddag i mnd.  

Oppgaver for representanten i transittfasen: 

- Representanten skal forberede den mindreårige til asylintervjuet enten det blir gjennomført i 

Nordland eller i Oslo. 

- Dersom asylintervjuet skal gjennomføres i Nordland skal representanten delta i asylintervjuet:  

o (Påse at alt går greit for seg ifht. tolk, pauser, uttalelser o.l.) 

o Dersom asylintervjuet gjennomføres i Oslo blir det oppnevnt midlertidig representant der 

- Representanten skal delta i alle samtaler mellom den mindreårige og offentlige myndigheter. 

- Representant og den enslige mindreårige skal samtykke til aldersundersøkelse. 

- Ha kontakt med oppnevnt advokat vedrørende asylsøknaden.  

 

Oppgaver for representanten i ventefasen: 

- Påse at den mindreårige har tilbud om skole, helsesøster, tannhelsetjeneste og fritidsaktiviteter. 

- Bistå mottaket med oppsporing av familie. 

- Ha kontakt med oppnevnt advokat. Advokaten skal forkynne vedtaket og bistå ved en evt. klage.  

- Representanten skal være tilstede sammen med den enslige mindreårige når vedtaket forkynnes og 

etter forkynnelsen.  

- Les vedtaket. Saken kan virke uklar for den mindreårige og representanten kan i etterkant av 

forkynnelsen bistå i å oppklare evt. misforståelse og uklarheter. 

- Signer transporterklæringen som medfører at UDI får utbetalt barnetrygden. 

- Les igjennom og signer mottakets kartleggingsskjema. 

Ved forsvinning: 

- Dersom den enslige mindreårige forsvinner fra mottaket må representanten melde fra til UDI, 

barnevernet, politiet og til fylkesmannen. 

- Avklar med mottaket hvilke rutiner de har. 

- Gi beskjed dersom du får opplysninger om hvor den enslige mindreårige befinner seg. 

Ved flytting: 

- Meld ifra til Fylkesmannen i Nordland 

- Send inn skjema for godtgjøring og utgiftsdekning. 

  



Andre praktiske problemstillinger: 

 

- Du har ikke mottatt kopi av vedtaket fra UDI:   

o Henvend deg til tidligere representant/verge eller UDI 

 

- Den mindreårige trenger identitetsdokumenter fra ambassaden, men ambassaden ligger langt unna 

o Undersøk om skriftlig fullmakt er tilstrekkelig 

o Henvend deg til Fylkesmannen, og be om oppnevning av midlertidig representant 

 

- Barnet har fått avslag, men vil ikke returnere til hjemlandet 

o Ha tett dialog med ansatte på mottaket 

o Gi informasjon om realitetene ved avslag- ikke mulighet for å få bli i Norge 

o Kontakt IOM for informasjon 

 

- Gaver og aktivitet: 

o Fylkesmannen mener representanten bør unngå å gi gaver da det kan skape misunnelse 

blant de andre barna. Det er heller ikke representantens rolle å være «julenisse». Ta gjerne 

med gaver som barna kan dele med andre på mottaket, frukt, sjokolade ol. Fylkesmannen 

mener man også må være tilbakeholden med å ta med barna på turer eller dyre aktiviteter. 

Det er mottaket som er ansvarlig for aktivitetstilbudet.  
 

- Dersom du er tvil om det er representanten eller mottaket som har ansvaret, ta kontakt med 

vergemålsseksjonen hos fylkesmannen for avklaring av rollefordelingen. 


