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Deltakere
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• Fylkesmannen –

barnevern og vergemål

• RVTS

• ABUP

• Tvedestrand EM

• Porsgrunn  EM

• Egdehall EM

• Evje EM

• Kristiansand EM

• Lindesnes EM

• Lyng EM 1 og 2

• Kvinesdal EM

• Hausvik EM

• Lista EM1 og 2

01.03.

• Representanter 

UDI:

• RKS, ASA, Landinfo



Program
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10.00-11.15 Informasjon fra UDI

Kompenserende tiltak for mindreårige asylsøkere med 
midlertidige oppholdstillatelser.

11.30–12.15 Barnevernets roller i kommuner med mottak for enslig 
mindreårige asylsøkere v/ Siri Løvebukten , Fylkesmannen 
i Aust- og Vest Agder

12.30-13.15 Tiltak og hjelp i 2. linje tjenesten v/ABUP og RVTS

13.15-14.15 Lunsj

14.15-16.00 Gruppearbeid med caser knyttet til erfaringer fra mottakene

09.00-11.00 Asylprosessen og midlertidige tillatelser v/Frewein
Katarina Weldeghebriel, Fagstab i Asylavdelingen i UDI

11.15-12.15 Vedtakssamtaler og returarbeid i mottak for enslig 
mindreårige asylsøkere v/Trygve Sele og Anette 
Thonhaugen, RKS

12.15-13.15 Lunsj

13.15-15.00 Sikkerhetssituasjonen i Afganistan v/Line Johannessen, 
Landinfo

15.15-16.00 Åpen spørretime og avslutning av samlingen.



Tall og statistikk
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Søknader og prognose
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I januar kom det totalt 603 søkere – 33 EM, av disse 

var 363 relokaliserte. 
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Enslige mindreårige asylsøkere som 

venter på vedtak
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Per 27.02. var det 685 som ventet på vedtak
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Kartlegging i mottak for enslige 

mindreårige 

• 35 av 59 mottak svart 

• Spurt om endringer siste 6 måneder: 

- I adferd 

- På fungering og deltakelse 
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Kartlegging i mottak for enslige 

mindreårige 

Selvmordsforsøk hittil i år: 

• pr. 17.2 – over 10 kjente selvmordsforsøk hittil i år i EM-

mottak
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“Hva mener mottakene kan være 

årsaken til endringen?” 
• Midlertidig opphold til fylte 18 år. 

• Ungdommene er bekymret for fremtiden. 

• Frykt for at politiet skal komme. 

• Lang ventetid på intervju og vedtak fra UDI. 

• Flyttinger skaper uro. 

17



Hva gjør UDI?

• Dialog med Justisdepartementet

 Kompenserende tiltak på kort og lang 
sikt – under arbeid

 Hva må endres i omsorgsarbeidet?

• Tettere samarbeid med mottakene og 
lokale sektormyndigheter

• Midler til styrking av barnefaglig 
kompetanse i mottak
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• Individuelle opplæringsmidler 

• Særskilte bo- og omsorgsløsninger

• Innsatsteam

• Dialoggrupper i mottak

• Ekstraordinære driftsmidler 

• Ekstern veiledning

• Kompetanseutviklingsprogram
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Hva blir viktig i mottakets arbeid?
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• Omsorg

• Trygge, autoritative 

voksne

• Evne til endring 

• Aktivitet

• Felles ansvar 

• Krevende beboere



Aktivitetsmidler 2017

28.02.2017

Anne Sophie Vinje, UDI
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Formålet med aktivitetsmidlene:

• Meningsfull hverdag

• Normalisert barndom

• Fysisk aktivitet

• Tilegne seg ferdigheter

• Øke mestringsfølelsen

Målgruppe:

• Barn under 18 år i norske asylmottak
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Juridiske rammer

• Barnekonvensjonen art. 3, 4, 27 og 31

• Forvaltningsloven

• Regelverk om offentlig støtte

• Statens økonomireglement

• JDs rundskriv – 1016-12-19JD
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Tilskuddsmottakerne:

• Frivillige organisasjoner som er registrert i 
frivillighetsregistet

• Ikke-fortjenestebaserte virksomheter som 
organiserer aktiviteter for barn i mottak

• Enkeltpersoner kan søke tilskudd

• Offentlige etater og næringsdrivende –
herunder asylmottak kan ikke søke 
tilskudd
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Vurderingskriterier 

• Tidshorisont

• Tiltak som treffer flest mulig barn og gir 

best mulig aktivitet sett i forhold til 

tilskuddsbeløpet

• Tiltak som sikrer tilbud som ikke ellers er 

tilgjengelig for barna i deres nærmiljø

• Tidligere erfaringer
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Begrunnelse for avslag:

• Søknaden gjelder for få barn

• Det er ikke gitt tilstrekkelig opplysninger

• Søknaden kommer for sent i forhold til 
søknadsfristen

• Søker har ikke rapportert etter tidligere 
års tilskudd

• Søker har brutt forutsetningene for tildelte 
offentlige tilskudd
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Forts.

• Tiltaket har for høye 

administrasjonsutgifter

• Mottatte søknader overstiger disponibelt 

beløp på tilskuddsordningen og søknad 

er derfor ikke prioritert
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Årets søknader:

• Bevilgningen er på totalt kr 31.046.000

• Kr 9.900 000 er satt av til landsdekkende 

tiltak

• Kr 21.146.000 til lokale tiltak

• Hvorav kr 4.261.984 til RKS

• Ca 50 søknader innen 15.02

• Ca 6.6 millioner kroner 
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Forventninger til søker:

• Regelverkets pkt. 6

 Opplysninger om søker

 Opplysninger om tiltaket

• Målsetting

• Målgruppe 

• Plan for gjennomføring

• Forventede resultater

• Finansiering med budsjett
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Utlendingsloven 
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§ 28(1)a

§ 28(1)b

§ 38

• «utlending som er i riket eller på norsk 

grense, skal etter søknad 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, […]»



Utlendingsloven
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§ 28(1)a

§ 28(1)b

§ 38

• «En utlending som er i riket eller på 
norsk grense skal etter søknad 
anerkjennes som flyktning dersom 
utlendingen 

• 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.»



Utlendingsloven
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§ 28(1)a

§ 28(1)b

§ 38

• «Det kan gis oppholdstillatelse selv 

om de øvrige vilkårene i loven ikke er 

oppfylt dersom 

• det foreligger sterke menneskelige 

hensyn eller 

• utlendingen har særlig tilknytning 

til riket.»

• «Barnets beste skal være et 

grunnleggende hensyn»



Utlendingsforskriften
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§ 8-8
• Jf utf § 8-8 Begrenset tillatelse til 

enslig mindreårige 

• 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 
til fylte 18 år. 

• Tillatelsen kan ikke fornyes og danner 
ikke grunnlag for oppholdstillatelse for 
familiemedlemmer



Alder
og aldersfastsetting
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Aldersvurderinger

• Vi har behov for å skille 
barn fra voksne 

 sikre at vi gir riktig tillatelse 
og foretar en barnesensitiv 
vurdering i de rette sakene

 sikre at de får rettigheter og 
plikter i Norge tilpasset 
deres alder

 politiet er opptatt av 
kriminalitetsforebyggende 
arbeid  

• Det er til beste for et barn å 
få mest mulig riktig alder i 
Norge

• l



Alder og aldersvurderinger

• UDI har ansvar for aldersvurderinger 

• UDI fastsetter alderen på vedtakstidspunktet

• UDI kan ikke fastsette nøyaktig alder, men mest 
sannsynlig alder 

- Må være klar sannsynlighetsovervekt for at 
personen er over 18 for å bli ansett som voksen 
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Hvordan skjer den medisinske 

aldersundersøkelsen?

 Røntgenundersøkelse 

av hånd og håndrot

 Tannundersøkelse

 Resultatene 

sammenstilles av 

barnelege

 Henvisning til kategori



Kategori

• A Utelukker under 18 år

• B Svært lite sannsynlig at søkeren er under 18 år

• C Lite sannsynlig at søkeren er under 18 år

• D Det er like sannsynlig at søkeren er over som under 18 år.

• E Det er lite sannsynlig at søkeren er over 18 år

• F Utelukker 16 år

• G Svært lite sannsynlig at søkeren er under 16 år

• H Lite sannsynlig at søkeren er under 16 år

• I Det er like sannsynlig at søkeren er eldre som yngre enn 
16 år

• J Det er lite sannsynlig at søkeren er over 16 år
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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.
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