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Tidligere bosetting av enslige mindreårige med begrenset tillatelse i påvente av 

dokumentert identitet  

Vi viser til tidligere korrespondanse om bosetting av enslige mindreårige med 

begrenset tillatelse i påvente av dokumentert identitet.  

Enslige mindreårige med begrenset tillatelse i påvente av dokumentert identitet, jf. 

utlendingslovens § 38 femte ledd og utlendingsforskriften § 8-12, kan bosettes etter 

førstegangs vedtak om opphold. Praksisendringen innebærer at enslige mindreårige 

med denne type tillatelse ikke må vente til førstegangs fornyelse av tillatelsen før 

bosetting.  

Bosetting i kommunene skal iverksettes så snart Stortingets budsjettvedtak i 

forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017 foreligger. Vi ber UDI, IMDi og Bufdir 

om å foreta nødvendige forberedelser allerede nå slik at enslige mindreårige med 

denne tillatelsen blir bosatt så raskt som mulig etter budsjettvedtaket foreligger.  

Kommuner vil motta tilskudd ved bosetting av denne gruppen, jf. IMDis rundskriv 01/2017 

Tilskuddsordning for integreringstilskudd, eldretilskudd og barnehage tilskudd 2017, samt 

rundskriv 02/2017 Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige 

flyktninger m.fl. 2017. Særskilt tilskudd utbetales selv om personen har fylt 18 år ved 

bosetting, under forutsetning av at personen ved ankomst til landet var registret som enslig 

mindreårig og var under 18 år da oppholdstillatelsen ble innvilget. Tilskuddet utbetales til 

og med det året personen fyller 20 år. Integreringstilskuddet skal gi en rimelig dekning av 

kommunens gjennomsnittlige merutgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret og 

de neste fire årene. 
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Personer med begrenset tillatelse etter utl. § 38 femte ledd, kan ha rettigheter etter 

opplæringsloven. Personer med en tillatelse som ikke danner grunnlag for permanent 

opphold har i henhold til introduksjonsloven ikke rett og plikt til opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap eller introduksjonsprogram. Kommunen kan likevel gi et relevant 

kvalifiseringstilbud, jf. integreringstilskudd og særskilt tilskudd ved bosetting av enslige 

mindreårige. 

Vi ber IMDi, UDI og Bufdir om å informere kommuner, mottak, verger og andre som 

vil bli berørt av endringene.  

Enslige mindreårige med denne type tillatelse skal inngå i tallgrunnlaget for 

Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen (BGU).  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Lisbeth Fransplass 

ekspedisjonssjef  

 

Hege Hovland Malterud 

avdelingsdirektør  
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