
Fagdag for representanter og verger for 

enslige mindreårige asylsøkere og 

flyktninger

Kristiansand, 5. april 2017

Velkommen!



Folk er folk.      

Barn er barn.
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Vergemål for voksne  - reglene gjelder også for 

asylsøkere/flyktninger, heru. «overårige» EMA

Vilkår           
vgml § 20

Ønsker verge, evt. ikke i 
stand til å vurdere dette selv

Behov for verge

Ikke i stand til selv å ivareta 
sine interesser

Pga (årsakssammenheng)

Medisinsk vilkår / 
tilstandsdiagnoser

Sinnslidelse, herunder 
demens

Psykisk utviklingshemming

Rusmiddelbruk

Alvorlig spilleavhengighet

Alvorlig svekket helbred

Prosess

Skjema på www.vergemal.no.                     
Steg 1-snakk med lege

Begjæring om vergemål

Legeerklæring for vergemål 

Samtykke, gjerne samtale 
med saksbehandler

Hvem kan begjære vergemål?  
- personen selv, behandlende lege, 

nærmeste familie
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Viktig informasjon om begrensede tillatelser

Vi snakker om to forskjellige typer begrensede tillatelser og disse er 

veldig forskjellige! 

Den ene er i realiteten et avslag og den andre er en oppholdstillatelse. 

1. Begrenset til fylte 18 år 

2. Begrenset pga manglende dokumentasjon på identitet

Ditt oppdrag som representant fortsetter for begge disse begrensede 

tillatelsene. 
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Begrenset til 18 år

• Tidsbegrenset oppholdstillatelse, plikter å reise ut når du fyller 18 år

• I realiteten et avslag

• Rett til fri rettshjelp/advokat ved klage

• Hjemmel: utl § 38, jf. forskriften § 8-8

• Kan ikke fornyes

• Ikke grunnlag for permanent opphold

• Ikke grunnlag for familieinnvandring

• Ikke utlendingspass

• Ikke bosetting i kommune

• Viktig representantoppgave å selv forstå vedtaket, bistå ved klage og 
sørge for at rettigheter er ivaretatt mens barnet oppholder seg i Norge 
(omsorg, opplæring, aktivitetstilbud, helse, retur, oppsporing…).
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Begrenset tillatelse pga manglende 

dokumentasjon på identitet

• Oppholdstillatelse i 1 år

• Ikke fri rettshjelp/advokat ved eventuell klage (statusklage)

• Hjemmel: utl § 38, 5. ledd, jf. forskriften § 8-12

• Rett til fornyelse hvis du søker innen en mnd før utløp

• Ikke grunnlag for permanent opphold

• Ikke grunnlag for familieinnvandring

• Ikke utlendingspass

• Bosetting i kommune etter første fornyelse

• Må dokumentere identitet eller bevise at det er umulig, for å få opphevet 
begrensningene. 

• Viktig representantoppgave å selv forstå vedtaket, søke fornyelse og 
bistå med å få forsøke å få opphevet begrensningene. 

• Samt sørge for at rettigheter er ivaretatt (omsorg, opplæring, 
aktivitetstilbud, helse)
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ANDRE FORSKJELLER

Rett på POT, UP, FAM, bosetting Ikke POT, UO, FAM, men bosetting e. fornyelse
Ikke POT, UP, FAM, bosetting

RETT PÅ ADVOKAT

Nei Nei Ja  - i realiteten et avslag

RETT PÅ FORNYELSE

Ja Ja Nei

VARIGHET PÅ TILLATELSE

Tre år Ett år Frem til fylte 18 år

OPPHOLDSTILLATELSE ETTER UTLENDINGSLOVEN § 38 – STERKE MENNESKELIGE HENSYN

Ordinær tillatelse Begrenset identitet, utf § 8-12 Begrenset i tid, utf § 8-8
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Forklaring på forkortelser

• Utl = utlendingsloven 

• Utf = forskrift til utlendingsloven (utlendingsforskriften)

• Ikke POT = tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent 

oppholdstillatelse

• Ikke UP = ikke utlendingspass (reisedok)

• Ikke FAM = tillatelsen gir ikke rett til familieinnvandring (tidl kalt 

familiegjenforening)
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