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Assistert retur for enslige mindreårige fra 
Afghanistan med tidsbegrenset tillatelse  

 

UDI tilbyr assistert retur til enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan 

som har en tidsbegrenset tillatelse med varighet frem til fylte 18 år.  

Dersom du søker om assistert retur før du fyller 18 år, tilbyr UDI en 

tilrettelagt retur til Afghanistan.  

Det betyr at UDI, Politiets utlendingsenhet (PU) og vår samarbeidspartner 

i Kabul, advokatkontoret Shajjan & Associates, vil hjelpe deg med å reise 

hjem til Afghanistan.  

Velger du å returnere assistert og søker før 18-årsdagen din får du 

forberedt deg på returen, du får hjelp til å planlegge reisen og du får 

økonomisk starthjelp og støtte i Afghanistan. UDI kan hjelpe deg med å 

kontakte familien din i Afghanistan ved hjelp av advokatkontoret Shajjan 

& Associates. 

Du kan søke om assistert retur frem til dagen du fyller 18 år.  

Vi oppfordrer deg til å søke om assistert retur så tidlig som mulig før 

du fyller 18 år.  

Hvordan søker du? 
 

• Du søker direkte til UDI ved å fylle ut et søknadsskjema. 
Søknadsskjemaet finner du her: https://www.udi.no/retur/sok-om-
assistert-retur/assistert-retur-til-afghanistan/#link-949. 
 

• Søknaden sendes til trass@udi.no. 
 

• Hvis du trenger hjelp til å søke kan du spørre representanten din, 

mottaket. 

 

• Du må oppgi kontaktinformasjon til familien din i Afghanistan 
dersom du ønsker å reise før du fyller 18 år eller du ønsker å bli 
møtt av familiemedlemmer i Kabul.  
 

• Advokatfirmaet Shajjan & Associates kontakter familien din og 
sørger for at de er tilstede i Kabul når du ankommer. 
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• PU bestiller og gjennomfører reisen til Afghanistan sammen med 
deg. 
 

• Ved ankomst Kabul flyplass blir du tatt imot av en representant for 
den norske ambassaden. Ambassaden har ansvaret for å følge 
deg til Shajjan & Associates, som følger deg videre til familien din 

 

• UDI betaler reise og opphold for foreldrene/familiemedlemmer 
som må reise til Kabul for å møte deg. 

 

• Advokatkontoret utbetaler økonomisk støtte (reintegreringsstøtte) 
til deg og foreldrene dine/familien din. 

 

Økonomisk støtte (reintegreringsstøtte) 
 

• Du får 42 000 kroner i reintegreringsstøtte. Støtten er i kontanter 
og blir utbetalt i fire omganger over en periode på 12 måneder. 
 

• Dersom du reiser til Afghanistan før du fyller 18 år og 
foreldrene/familien din møter deg i Kabul og samarbeider om din 
retur, får foreldrene/familien din 10 000 kroner i tillegg til støtten 
på 42 000 kroner. 

 

Vi oppfordrer deg til å søke om assistert retur for enslige mindreårige så 
tidlig som mulig før du fyller 18 år.  

Dersom du søker etter at du har fylt 18 år får du betydelig mindre 
økonomisk støtte. 

Du kan ringe UDI på 404 36 196 dersom du har spørsmål.  

 

Med vennlig hilsen 

Utlendingsdirektoratet 

 

 

 

 


