
 

 

Informasjon for oktober og november 2015  

Denne informasjonen gjelder for deg som er under 18 år, og som venter på svar 

i saken din. I den siste tiden er det mange barn som er kommet alene til Norge 

og søkt om beskyttelse. UDI har derfor mange saker som venter på å bli 

behandlet. Vi prioriterer barn som kommer alene til Norge som er under 15 år. 

Likevel blir ventetiden lenger når vi har mange saker som nå.  Det vil ta litt tid før 

vi får intervjuet deg. Vi må intervjue deg før vi kan behandle søknaden din om 

beskyttelse (asyl).  

Når skal du til intervju?  

Hvis du er under 15 år: 

Vi anslår at du kan vente opp til 4 måneder fra du søkte om beskyttelse til du 

kommer til intervju. Hvis du skal til aldersundersøkelse, kan det ta enda lenger 

tid før du kommer til intervju. Du vil få beskjed dersom du skal til 

aldersundersøkelse.  

Hvis du er mellom 15 og 18 år:  

Vi anslår at du kan vente opp til 7 måneder fra du søkte om beskyttelse, til du 

kommer til intervju. Du kan oppleve at noen blir intervjuet raskere enn andre. 

Det skyldes at UDI ikke alltid følger en kø-ordning. Hvis du må vente lenger, 

betyr ikke det at det er noe galt med saken din eller at vi har glemt deg. UDI har 

valgt å gjøre det på denne måten av praktiske årsaker.  
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Hvis du er gravid eller har alvorlige helseproblemer, kan du be om at vi 

prioriterer saken din. 

Når får du svar på søknaden din?  

Under intervjuet får du beskjed om hvor lenge du må vente på svar på søknaden 

din.  

Hvis du er under 15 år, må du sannsynligvis vente opp til 3 måneder. 

Hvis du er mellom 15 og 18 år, må du sannsynligvis vente opp til 5 måneder.  

Vi følger ikke alltid en kø-ordning, og noen får kanskje svar raskere enn deg. Det 

betyr ikke at det er noe galt med saken din, eller at UDI har glemt deg. Dette 

skyldes måten UDI organiserer arbeidet på. Du kan derfor ikke forvente at du vil 

få svar samtidig med andre som ble intervjuet samme dag som deg.  

Enkelte saker tar også lengre tid å behandle enn ventetiden vi anslår. Det 

gjelder både for deg som er under 15 år, og deg som er over 15 år. Hvor lenge 

du må vente, avhenger av hvilke undersøkelser vi må gjøre saken din. 

Tiden du må vente, har ingenting å si for om du får bli i Norge eller ikke. Vi gir 

advokaten din beskjed når vi har behandlet saken din ferdig.  

Til representanter: Mens barnet venter på innkalling 

til intervju eller svar på søknaden sin 

Vi ber om at du ikke ringer og purrer på UDI i løpet av denne ventetiden. Det vil 

ikke føre til at vi booker intervjuet raskere eller behandler saken raskere. Vi vil 

heller ikke kunne si noe mer om når saken vil bli ferdig behandlet.  

Informasjonen om ventetid kan endre seg. Ny informasjon om ventetider 

kommer i neste informasjonsskriv i begynnelsen av desember. 

Du finner også informasjon om ventetider på www.udi.no (under 

saksbehandlingstider).  

 

http://www.udi.no/

