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Opphør av oppdrag som representant 

- Utlendingsloven § 98 g 
 

• Vedkommende er myndig: 

- Barnet fyller 18 år etter egen oppgitt dato  

- Barnet fyller 18 år etter registreringsdato og det ikke oppsto tvil 

om alder hos PU 

- Barnet får endret alder til myndig i asylvedtak 

 

• Barnet får innvilget en midlertidig oppholdstillatelse som danner 

grunnlag for permanent opphold i Norge 

 - Skal oppnevnes verge etter vergemålsloven, jf.  

 vergemålsloven § 16 
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Opphør av oppdrag som representant 

- Utlendingsloven § 98 g 
 

• Barnet forlater Norge 

 

• Foreldre kommer til Norge eller er igjen i stand til å utøve foreldre- 

og vergeansvaret 

 

• Barnet flytter – barnets beste 

-Vurdering om bytte av representant er til barnets beste 

 

• Vilkårene for øvrig ikke er til stede 
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VEDTAK VED SØKNAD OM 

BESKYTTELSE 
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Vedtak ved søknad om beskyttelse- relevante 

bestemmelser 
 
• Utlendingsloven § 28  

• Utlendingsloven § 38 

• Utlendingsloven § 38 jf. forskriften § 8-8 

• Utlendingsloven § 38, jf.forskriften § 8-12 

• Utlendingsloven § 32 

• Utlendingsloven § 35 
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Vedtak om oppholdstillatelse etter § 28 
 

Hovedregel ved innvilgelse av beskyttelse etter utlendingsloven § 28 første 

ledd bokstav a eller b: 

 

• Midlertidig oppholdstillatelse i tre år etter utlendingsloven §60 

- Rett til opphold 

- Rett til arbeid/drive virksomhet 

- Gir rett til gjentatt innreise 

- Danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 

62 

• Rett til fornyelse utlendingsloven § 61 

• Rett på familiegjenforening med foreldre og mindreårige søsken som bor 

med foreldrene 
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Midlertidig oppholdstillatelse etter 

utlendingsloven §§ 28 (1) a og 28 (1) b 
 

Hva bør jeg som representant/verge være oppmerksom på? 

 

Les vedtaket: 

 

- Her finner du varigheten av tillatelsen 

- Det står om tillatelsen danner grunnlag for permanent 

oppholdstillatelse i riket 

- Det står om tillatelsen danner grunnlag for familiegjenforening 

- Du finner ut av om barnet har fått innvilget reisebevis, utstedes 

av lokalt politidistrikt  
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Midlertidig oppholdstillatelse etter 

utlendingsloven §§ 28 (1) a og 28 (1) b 
 

Hva bør jeg som representant/verge være oppmerksom følge opp? 

 

- Effektuere oppholdstillatelse og reisebevis 

- Søke om barnetrygd 

- Forberede bosetting 

- Søke om bankkort 

- Familieinnvandring 

- Skolegang 

- Helse 

- Fornyelse 
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Midlertidig oppholdstillatelse etter 

utlendingsloven § 38 
 

Hva bør jeg som representant/verge være oppmerksom på? 

 

Les vedtaket: 

 

- Her finner du varigheten av tillatelsen 

- Her finner du eventuelle begrensninger i oppholdstillatelsen 

- Det står om tillatelsen danner grunnlag for permanent 

oppholdstillatelse i riket 

- Det står om tillatelsen danner grunnlag for familiegjenforening 

- Du finner ut av om barnet får innvilget utlendingspass 
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Begrenset midlertidig oppholdstillatelse etter 

utlendingsloven § 38 5, jf. forskriften § 8-12 
 

Hva bør jeg som representant/verge følge opp? 

 

- Søke om pass ved hjemlandets ambassade 

- Anmode om midlertidig representant som kan bistå ved 

ambassaden 

- Søke om fornyelse hvert år 

- Forberede barnet på prosessen 
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Midlertidig oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 

38 – Tidsbegrenset, forskriften § 8-8 
 

Begrenset oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere over 16 år som 

får opphold på grunn av mangel på forsvarlig omsorg ved retur, jf. 

Utlendingsforskriften § 8-8 

- Tillatelse frem til fylte 18 år 

- Tillatelsen kan ikke fornyes 

- Danner ikke grunnlag for familiegjenforening 

- Normalt plikt til utreise innen tre uker etter fylte 18 år 

- Danner ikke grunnlag for fornyelse, familiegjenforening eller permanent 

oppholdstillatelse 

- Barnet får fortsatt rett på representant, følger regelverket i utlendingsloven 

kapittel 11 a.  

- Forsikre seg og eventuelt forklare barnet om frivillig retur med IOM 



Katina Ulven fmoakul@fylkesmannen.no/22003859 

 

Overføringsflyktninger, utlendingsloven § 35 
 

Hva bør jeg som representant/verge være oppmerksom på? 
 

• Innvilges innreisetillatelse, regjeringen legger føringer hvert år 

 

• Hovedregel: kort innom i transitt, rett til en bosettingskommune 

- Ikke intervju i Norge, men i flyktningleir i utlandet 

- Innvilges enten midlertidig oppholdstillatelse med flyktningstatus eller en 

tillatelse på humanitært grunnlag, gjøres etter innreisetillatelse er gitt og 

vedkommende er i riket  

- Har lovlig opphold i Norge frem til vedtaket er truffet 

 

• Kortere botid før det oppnevnes verge  

- Større behov for tolk i første fase 

- Det må tas i betraktning ved kultur, språk, tillitt til myndigheter og deg som 

verge 
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Fornyelse av midlertidig oppholdstillatelse 
 

Hva bør jeg som representant/verge være oppmerksom på? 
 

• Barnet har rett til fornyelse av den midlertidige oppholdstillatelsen, dersom 

grunnlaget fortsatt er tilstede  

- Det foretas som hovedregel ikke en ny vurdering av grunnlaget, med mindre 

det er satt vilkår i vedtaket som gir midlertidig opphold, eller det foreligger 

omstendigheter som vil gi grunn til å nekte barnet adgang til eller opphold i 

Norge.  

• Må søkes senest en måned før førstegangstillatelsen utløper 

- Kan miste rett til opphold mens søknaden om fornyelse avgjøres (både på 

samme og nytt grunnlag) 
 

• Varighet normalt 1 til 2 år 
 

• Trenger ikke søke om fornyelse dersom man søker om permanent opphold og 

barnets førstegangstillatelse hadde en varighet på 3 år. 
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Permanent oppholdstillatelse 
 

Hva bør jeg som representant/verge være oppmerksom på? 
 

• Er en rettighet på visse vilkår 

• Barnet må ha oppholdt seg i riket de siste tre årene med midlertidig 

oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse 

- Må ikke ha oppholdt seg utenfor Norge i mer enn syv måneder i løpet av 

denne tre års perioden 

- Må fortsatt oppfylle vilkårene for midlertidig oppholdstillatelse (for enslig 

mindreårige asylsøkere – beskyttelsesbehovet) 

- Må ikke ha gjort seg skyldig i forhold nevnt i utlendingsloven § 66 

(utvisningsgrunnlag) 

- Må ha gjennomført introduksjonsprogrammet - rett og plikt mellom 18 år og 

55 år, regnes i fra søknadstidspunktet 
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Permanent oppholdstillatelse 
 

Hva bør jeg som representant/verge være oppmerksom på? 
 

• Gir rett til opphold i Norge uten tidsbegrensninger 

• Gir utvidet vern mot utvisning 

• Gir som midlertidig oppholdstillatelse rett til: 

- Opphold i riket 

- Rett til arbeid 

- Gjentatt innreise 
 

• Enslig mindreårige flyktninger kan søke om statsborgerskap etter syv år: 

- Dersom oppholdstillatelsene har hatt mer enn 1 års varighet 

- Dersom barnet har vært i riket i mer enn fem av de siste syv årene 

- Er over 12 år, har klarlagt sin identitet, er og forblir bosatt i Norge, fyller 

kravene for løsning i fra annet statsborgerskap og oppfyller vilkårene for 

permanent oppholdstillatelse, fyller kravene til norsk opplæring 
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Avslag utlendingsloven § 32 (1) a 
 

• Barnet har fått asyl eller annen form for beskyttelse i et annet land 

• Normalt ingen vurdering av den mindreåriges beskyttelsesbehov, 

utlendingsloven § 36 

 

Hva bør jeg som representant/verge være oppmerksom på? 

 

• Barnet vil normalt bli overført til landet hvor det er oppholdstillatelse 

• Unntak: utsendelsesvernet etter utlendingsloven § 73 (3) 

- Barnet oppfyller vilkårene for beskyttelse og staten hvor den 

mindreårige har en tillatelse vil kunne sende barnet tilbake til det 

landet 

- Presumsjon at land overholder internasjonale forpliktelser 
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Avslag etter utlendingsloven § 32 (1) b 
 

Dublinprosedyre 

 
Hva bør jeg som representant/verge være oppmerksom på? 

 

• Barnet vil normalt bli overført til landet hvor det er avklart et 

ansvarsforhold i UDIs vedtak 

• Barnets forventninger om å få bli i Norge 

• Forberedelse på utreise 

• Frivillig retur v. tvangsretur 
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Avslag etter utlendingsloven § 28 (2) 
 

• Fyller ikke vilkårene til beskyttelse i Norge 

- Kan få innvilget tillatelse etter utlendingslovens § 38 

• Ved avslag: klage innen tre uker 

- Opprettholdelse av avgjørelse – saken sendes Utlendingsnemnda 

 

• Søknad om utsatt iverksettelse 

- Beslutning, ikke klagerett 

- Må ha hatt mulighet til klage 

 

• Tvungen utsendelse av enslig mindreårig kan kun skje til et familiemedlem, 

utnevnt verge eller til et forsvarlig omsorgstilbud, utlendingsloven § 90 (7) 
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Avslag- praktiske problemstillinger: 
 

• Dersom du er oppnevnt som representant for en enslig mindreårig asylsøker og 

alder blir endret til over 18 år i vedtak i fra UDI eller utlendingen blir myndig: 

 

- Rett til representant bortfaller 

- Utlendingen/barnet har ikke rett på representant i klageomgang 

 

• Omgjøring Utlendingsnemnda: personen er under 18 år: 

- Rett til representant eller verge inntrer, anmodning sendes rett Fylkesmann 

 

• Representanten/vergen: ikke rett til innsyn i saksdokumenter eller til å opptre på 

utlendingens vegne.  

- Unntak: fullmakt, godtgjøres ikke av Fylkesmannen 
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Andre praktiske problemstillinger 
 

• Du har ikke mottatt kopi av vedtaket fra UDI 

- Henvend deg til tidligere representant/verge eller UDI 

 

• Den mindreårige trenger identitetsdokumenter fra ambassaden, 

men ambassaden ligger langt unna 

- Undersøk om skriftlig fullmakt er tilstrekkelig 

- Henvend deg til lokal Fylkesmann, og be om setteverge 

 

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

- Gi informasjon om realitetene ved avslag- ikke mulighet for 

å  få bli i Norge 

- Kontakt IOM for informasjon 

- Ha tett dialog med ansatte på mottaket 


