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Enslige mindreårige asylsøkere 
• Hvordan er 

asylprosessen? 
 

• Hvordan behandler 
UDI søknaden om 
beskyttelse? 
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Hvor mange enslige mindreårige kom? 
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2014: 1 204 

2015: 5 297 



Hvor lenge må de vente? 
 
 
Se www.udi.no/saksbehandlingstider  
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http://www.udi.no/saksbehandlingstider
http://www.udi.no/saksbehandlingstider


Politiets utlendingsenhet 
• Registrerer søknaden: 
 Fingeravtrykk / opphold i 

andre land? 
 Reiserute til Norge 
 Identitet 
 Familie i hjemland / 

andre land? 
 Vurderer alder 

• Representant er tilstede 
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UDI ber om aldersundersøkelse 
 

 
 

 
 

 

• Hvis det er tvil om 
alderen, konkret 
vurdering 

• Mulige unntak: 
 klart under 15 år  
 dokumentert 

identitet 
• Skriftlig samtykke 

Alders-
undersøkelse 
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Hvorfor er alderen viktig? 
 
• Viktig at barn får 

fastsatt mest mulig 
riktig alder 

• Riktige 
barnesensitive 
vurderinger i riktige 
saker 

• Rettigheter og plikter 
tilpasset barnets 
alder 
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Hva sier loven? 
Utlendingsloven § 88. 
”Dersom det (…) ikke er mulig å fastslå med 
rimelig sikkerhet om utlendingen er over eller 
under 18 år, kan utlendingen anmodes om å la 
seg undersøke for å klargjøre alderen.  
 
Resultatet av undersøkelsen skal vurderes i 
forhold til de øvrige opplysningene i saken. 
 
Avslår utlendingen å la seg undersøke, skal 
utlendingen gjøres oppmerksom på at dette kan få 
betydning for vurderingen av saken.» 
 
 
  

http://rvp/no/rettskilder/sentrale/utlendingsloven/kap11/88/


Hvordan skjer aldersundersøkelsen? 

• Røntgenundersøkelse 
av hånd og håndrot 
 

• Tannundersøkelse 
 

• Resultatene 
sammenstilles av 
barnelege 
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Hvordan vurderer UDI alderen? 

• Søkerens egne opplysninger 
• Identitetsdokumenter 
• Medisinsk aldersundersøkelse 
• Øvrige opplysninger om alder, bl.a: 
 Verifiserbare opplysninger 
 Identitetsopplysninger fra andre land 
 Uttalelser fra utlendingsforvaltning, 

barnevern, mottak, representant mv. 
 

Side 11 



Rett til advokat 
• Skal gi hjelp i 

søknadsprosessen 
• Skal ha samtale før 

asylintervjuet 
• Hvis Dublin-sak: 

 Advokat oppnevnes og 
uttaler seg før vedtak 

• Advokaten forkynner 
vedtaket 
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Advokat 
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Hvordan foregår intervjuet? 
• Representant 
• Tolk 
• Rapport 
• Lydopptak 
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Etter intervju: Trenger vi å vite mer? 

 
 

• Landinformasjon? 
• Verifiseringer? 
• Informasjon fra andre 

land? 
• Språkanalyse? 
• Helseerklæring? 
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UDI fatter vedtak i saken 
•  

 
 
 

 
 
 

• Minst to 
saksbehandlere 
vurderer søknaden. 
 Har søkeren rett til 

beskyttelse? 
 Er asylforklaringen 

troverdig? 
 Er det tvil om 

identiteten? 
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Hvilke vedtak kan UDI fatte i saken? 
 

1. Opphold av 
beskyttelsesgrunner 
 

2. Opphold av 
humanitære grunner 
 

3. Tidsbegrenset opphold 
 

4. Avslag  

Side 16 
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Hvem har rett til beskyttelse?  
Utlendingsloven § 28 1 a: 

17 

«En utlending […] skal […] anerkjennes som 
flyktning dersom utlendingen har en 
velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av 
etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, 
nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial 
gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, 
og er ute av stand til […] å påberope seg sitt 
hjemlands beskyttelse, […]» 
 
 
 



Hvem har rett til beskyttelse?  
Utlendingsloven § 28 1 b: 
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«eller uten å falle inn under bokstav a likevel 
står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, 
tortur eller annen umenneskelig eller 
nedverdigende behandling eller straff ved 
tilbakevending til hjemlandet» 

Brukernavn
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Hvis ikke vilkår etter 28 1 a er oppfylt, skal vi vurdere 28 1 b..§ 28 1 b gjenspeiler at Norge har internasjonale forpliktelser til å gi beskyttelse utover det som følger av FK.Vi kan aldri returnere noen til en situasjon der de risikerer tortur, dødstraff eller andre alvorlige overgrep. 



Barneperspektivet 
 • «Ved vurderingen […] skal det tas hensyn til 

om søkeren er barn» Utlendingsloven § 28 3 
 

• «Forfølgelse kan blant annet ta form av [….] 
handlinger som er rettet særskilt […] mot 
barn» Utlendingsloven § 29 andre ledd 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
De samme bestemmelsene om beskyttelse gjelder for barn og voksne, men UDI skal anvende et barneperspektiv når vi behandler asylsøknader fra barn. Dvs at vi skal ta hensyn til barnets alder og modenhet i alle vurderingene vi gjørDet skal en lavere risiko til for å innvilge beskyttelse til barn sammenlignet med voksne.Terskelen for hva som kan defineres som forfølgelse, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff vil være lavere for barn enn for voksne, fordi barn tåler mindre enn voksne. Barn kan være særlig utsatt i konfliktområder, og kan være utsatt på andre måter enn voksne. Visse typer situasjoner og overgrep vil ramme barn særlig hardt eller kun ramme barn. Barn uten forsvarlig omsorg kan være særskilt sårbare for overgrep.Internflukt er kun aktuelt dersom den enslige mindreårige har forsvarlig omsorg i trygge områder ved retur.Troverdighet: Barn kan ha vanskeligere for å sannsynliggjøre sine asylanførsler enn voksne. UDI tar derfor hensyn til alder og modenhet når troverdigheten av opplysningene som legges frem skal vurderes. 



Opphold av humanitære grunner 
Utlendingsloven § 38 1-2  
«Det kan gis oppholdstillatelse […]dersom det foreligger 
sterke menneskelige hensyn eller utlendingen har 
særlig tilknytning til riket […]  
 
Det kan blant annet legges vekt på om a) utlendingen er 
enslig mindreårig uten forsvarlig omsorg ved retur, b) 
det foreligger tvingende helsemessige forhold […], c) det 
foreligger sosiale eller humanitære forhold ved 
retursituasjonen […], eller d) utlendingen har vært offer for 
menneskehandel.» 
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Noen søkere kommer fra land der det ikke er krig og konflikt og er ikke i en situasjon der de risikerer forfølgelse eller overgrep. Likevel skal UDI vurdere om retur til hjemlandet er utilrådelig/sterke menneskelige hensyn. UTL § 38..Ikke rettighet. Kan gi. Unntaksbestemmelse, skal mye til. Totalvurdering av saken. Etter denne bestemmelsen kan det legges vekt på innvandringsregulerende hensyn når UDI vurderer om tillatelse skal gis. + Dokumentasjonskrav. 



Hensynet til barnets beste 
Utlendingsloven § 38 3: 
«I saker som berører barn, skal barnets beste være et 
grunnleggende hensyn. Barn kan gis oppholdstillatelse 
etter første ledd selv om situasjonen ikke har et slikt 
alvor at det ville blitt innvilget oppholdstillatelse til en 
voksen»  
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I vurderingen skal UDI ta hensyn til barnets beste. Dette er presisert i utl § 38.Utgangspunkt: til barnets beste å være sammen med sine foreldre og sin familie i sitt hjemland. Jf barns rett til familieliv + barns rett til å bevare sin identitet (språk, kultur, religion, etnisk tilhørighet) - BKDet at livsvilkårene i Norge generelt er bedre enn i hjemlandet i forhold til økonomiske, sosiale, helsemessige og utdanningsmessige forhold tilsier ikke alene at den mindreårige innvilges tillatelse i Norge. 



Særskilt oppholdsgrunnlag 
Hovedregelen for enslige mindreårige asylsøkere: 
Å være enslig mindreårig uten forsvarlig omsorg på 
kjent, trygt sted utgjør et sterkt menneskelig hensyn. 
 
Tidsbegrenset tillatelse: utlendingsforskriften § 8-8 
«Enslige mindreårige asylsøkere som har fylt 16 år på 
vedtakstidspunktet og som ikke har annet grunnlag for 
opphold enn at norske myndigheter anser at søkeren er 
uten forsvarlig omsorg ved retur, kan gis 
oppholdstillatelse etter lovens § 38 første ledd til fylte 
18 år» 
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Hvis den mindreårige ikke har forsvarlig omsorg på hjemstedet, vil det normalt innvilges tillatelse etter utl § 38. Det å være mindreårig uten forsvarlig omsorg på kjent, trygt sted i hjemlandet, eller annet sted der gjenforening kan finne sted, anses som hovedregel i seg selv å være et sterkt menneskelig hensyn. Hvis mangel på forsvarlig omsorg er eneste grunnlag for oppholdstillatelse kan UDI innvilge en tidsbegrenset tillatelse frem til 18 år. En slik tillatelse kan ikke fornyes og gir ikke grunnlag for permanent opphold. Det innebærer utreiseplikt etter fylte 18 år.   PN: «§ 8-8: Tillatelsen kan ikke fornyes og danner ikke grunnlag for oppholdstillatelse for familiemedlemmer etter lovens kapittel 6.Bestemmelsen i § 8-8 åpner for en skjønnsvurdering av om det skal gis en tidsbegrenset tillatelse eller ikke. Det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak av om tillatelsen skal begrenses. Søkerens alder kan tillegges vekt. Det skal mindre til for å falle ned på at en midlertidig tillatelse ikke bør gis der søkeren nettopp har fylt 16 år enn for en søker som er 17 ½. Helsemessige problemer som ikke er av tilstrekkelig alvorlig karakter til i seg selv å gi grunnlag for opphold, vil også kunne være et moment i skjønnsvurderingen. Videre kan søkerens tilknytning til hjemlandet vektlegges, herunder om vedkommende har vært lenge borte fra sitt hjemland før ankomst til Norge.» 



Hva skjer når UDI har fattet vedtak? 

• Ved innvilgelse? 
• Ved avslag? 
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Det er advokaten som har ansvar for å forkynne vedtak for den mindreårige. Hvis UDI har innvilget en oppholdstillatelse med rett til bosetting overtar IMDi ansvar for den videre bosettingsprosessen. Dette vil dere høre mer om i neste innlegg. Hvis UDI har avslått søknaden betyr det at søkeren har en plikt til å reise fra Norge. Advokaten skal forklare hvorfor UDI har avslått søknaden og bistå med å klage hvis søkeren ønsker det. En tidsbegrenset tillatelse frem til 18 år kan påklages på samme måte som ordinære avslag. De fleste som klager på avslag på asylsøknad gis lov til å oppholde seg i Norge inntil klagen er behandlet.Det er Utlendingsnemnda som har ansvar for å behandle klagen, UNE kan omgjøre UDIs vedtak og innvilge opphold.Hvis UNE er enig i UDIs avslag betyr det vanligvis at personen må reise ut av landet. Dere vil få mer informasjon om UDIs arbeid med retur av enslige mindreårige i et innlegg i morgen.  
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Landinfo er en faglig uavhengig enhet som innhenter informasjon som UDI trenger for å behandle søknadene. Mye av informasjonen fra Landinfo er offentlig – her. 



Relevante retningslinjer 

• PN 2012-011: Behandling av asylsaker fra enslige mindreårige 
asylsøkere – særlig om aldersvurdering. 

• IM 2014-018: Retningslinjer for behandlingen av søknader om 
beskyttelse fremlagt av enslige mindreårige i Dublin-prosedyre 

• IM 2013-011: Intervju i søknader om beskyttelse 
 

• Landspesifikke praksisnotater, blant annet: 
 PN 2014-004: Asylpraksis Afghanistan 
 PN 2015-002: Asylpraksis Syria 
 PN 2012-010: Asylpraksis Eritrea 
 PN 2016-001: Asylpraksis Irak 
 PN 2016-002: Asylpraksis Iran 
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Se UDIregelverk.no



www.udi.no 


	Asylprosessen og status nå for enslige mindre asylsøkere	
	Enslige mindreårige asylsøkere
	Asylsaksprosedyren
	Hvor mange enslige mindreårige kom?
	Hvor lenge må de vente?
	Politiets utlendingsenhet
	UDI ber om aldersundersøkelse
	Hvorfor er alderen viktig?�
	Hva sier loven?
	Hvordan skjer aldersundersøkelsen?
	Hvordan vurderer UDI alderen?
	Rett til advokat
	Hvordan foregår intervjuet?
	Etter intervju: Trenger vi å vite mer?
	UDI fatter vedtak i saken
	Hvilke vedtak kan UDI fatte i saken?
	Hvem har rett til beskyttelse? 
	Hvem har rett til beskyttelse? 
	Barneperspektivet�
	Opphold av humanitære grunner
	Hensynet til barnets beste
	Særskilt oppholdsgrunnlag
	Hva skjer når UDI har fattet vedtak?
	Lysbildenummer 24
	Relevante retningslinjer
	Lysbildenummer 26

