
 

 

Hva er vedtakssamtaler 
med enslige mindreårige 
personer som har fått 
avslag eller begrenset 
tillatelse? 

UDI skal gjennomføre 
vedtakssamtaler med enslige 
mindreårige personer. UDI 
har hatt slike samtaler med 
voksne siden 2013. En 
vedtakssamtale er en samtale 
hvor UDI forklarer innholdet i 
asylvedtaket.  

Hensikten med samtalen er at 
den mindreårige skal forstå 
begrunnelsen for hvorfor han 
har fått avslag eller en 
begrenset tillatelse, og hvilke 
konsekvenser dette får for 
hans situasjon i Norge.  Det er 
også et mål å tydeliggjøre at 
saken har blitt grundig 
vurdert, og at saken er 
ferdigbehandlet fra 
myndighetenes side dersom 
Utlendingsnemnda har fattet 
endelig vedtak i saken.  

Vedtakssamtaler 
med enslig 
mindreårige 
 

  



   

Økt forståelse for egen 
situasjon skal medvirke til at 
personen det gjelder velger å 
innrette seg etter vedtaket. 
Samtalen er ett av flere 
virkemidler for å få til dette. 

Samtalen varer vanligvis i en 
time. UDI bruker tolk i 
samtalen.  

Er samtalen en del av 
saksbehandlingen? 

Samtalen er ikke en del av 
saksbehandlingen av 
søknaden om beskyttelse. 
Samtalen er et tilbud fra 
myndighetene om ytterligere 
klargjøring av vedtaket som er 
fattet, slik at man kan innrette 
seg etter det.  

Samtalen er dermed et 
supplement til den formelle 
underrettingen jf 
forvaltningslovens § 27, som 
myndighetene er forpliktet til å 
utføre. Den formelle 
underrettingen skjer ved at 
UDI sender vedtaket til 
advokaten jf 
forvaltningslovens § 12 tredje 
ledd, som igjen skal informere 
sin klient.  

  

Samtalen er frivillig. UDI har 
ikke hjemmel til å kreve at 
noen deltar i en slik samtale. 
Samtalen er et tilbud til den 
enkelte.  

Samtalen er ikke en del av 
saksbehandlingen. Har den 
mindreårige nye opplysninger 
hun ønsker å fremme, vil 
UDIs representant gi 
informasjon om hvordan hun 
kan gjøre det.  

Hvem er deltakere i 
vedtakssamtalen? 

UDIs ansatte, den 
mindreårige og 
representanten er deltakerne i 
samtalen. 

Det er viktig at representanten 
deltar, både for at det skal 
være åpenhet rundt innholdet 
i samtalene, og for å legge til 
rette for at den mindreårige og 
representanten har en felles 
forståelse av vedtaket. I det 
videre arbeidet med retur, for 
eksempel ved oppsporing av 
omsorgspersoner i hjemlandet 
som representanten skal bistå 
med, er det en fordel om 
representanten har deltatt på 
en slik samtale.   



   

I samtalen vil UDI fokusere på 
innholdet i vedtaket, og for 
noen mindreårige kan dette 
utløse et behov for ytterligere 
oppfølging fra mottaksansatte, 
med informasjon og samtaler i 
etterkant. Dersom den 
mindreårige ønsker å ha med 
seg en mottaksansatt i 
samtalen, må den 
mindreårige og 
representanten gi skriftlig 
samtykke til dette, da 
samtalen vil berøre 
opplysninger som er 
taushetsbelagte. 

Den mindreåriges advokat 
inviteres ikke til å delta i 
vedtakssamtalen. Det henger 
sammen med at samtalen 
ikke er en del av den formelle 
behandlingen av søknaden 
om beskyttelse. 
Forvaltningslovens § 12 om at 
alle henvendelser i saken skal 
skje til partens fullmektig 
gjelder dermed ikke. 
Advokaten skal for øvrig ha 
gått gjennom vedtaket med 
sin klient i tråd med gjeldende 
retningslinjer forut for 
vedtakssamtalen.  

 

Behov for mer informasjon? 

Vi ønsker at disse samtalene 
skal være gode og 
oppklarende for den 
mindreårige. Har dere 
spørsmål, ta gjerne kontakt 
med: 

 

Trygve Sele 

Rådgiver 

Regionkontor Sør 

Region-og mottaksavdelingen 

trse@udi.no 

+47 40 70 66 12 

  

  

Utlendingsdirektoratet 

www.udi.no   

 

 

 
 

http://www.udi.no/

