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Informasjon til representantene om assistert retur 
til Afghanistan 

 

Vi ønsker å informere dere om tilbudet om assistert retur for enslige 

mindreårige fra Afghanistan. Deretter vil vi si noe om hva en 

tidsbegrenset tillatelse gir av rettigheter og plikter.  

Vedlagt er et informasjonsbrev som vi i disse dager sender ut til enslige 

mindreårige fra Afghanistan. De som mottar dette brevet har en 

tidsbegrenset tillatelse som utløper i 2017, da de fyller 18 år i denne 

perioden.  

Assistert retur for enslige mindreårige til Afghanistan 

UDI tilbyr assistert retur for enslige mindreårige asylsøkere fra 

Afghanistan som har en tidsbegrenset tillatelse.  

Enslige mindreårige kan søke om assistert retur for enslige 

mindreårige frem til de fyller 18 år, og vi oppfordrer til å søke så 

tidlig som mulig før 18-årsdagen.  

Dersom den enslige mindreårige søker før han eller hun fyller 18 år tilbyr 

vi en tilrettelagt retur til Afghanistan. Det betyr at UDI, Politiets 

utlendingsenhet (PU) og vår samarbeidspartner i Kabul, advokatkontoret 

Shajjan & Associates, vil bistå den mindreårige med å reise hjem til 

Afghanistan.  

UDI vil ved hjelp av advokatkontoret Shajjan & Associates bistå med å 

kontakte omsorgspersoner i Afghanistan og legge til rette for at den 

mindreårige blir møtt av dem ved retur til Kabul.  

Med omsorgspersoner mener vi foreldre eller annen nær familie som skal 

ha omsorgen for den mindreårige. Den mindreåriges familie får dekket 

utgifter knyttet til reise til Kabul og nødvendig opphold i Kabul i en kortere 

periode.  
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Den mindreårige vil få: 

 

• hjelp til å planlegge reisen 

• flybillett til Afghanistan 

• økonomisk starthjelp og støtte i Afghanistan, i form av 42 000 

kroner i kontanter delt på fire utbetalinger 

• 10 000 kroner i kontanter til omsorgspersoner i Afghanistan 

dersom den mindreårige reiser før han eller hun blir 18 år 

 

 

Vi antar at mange som søker om assistert retur i denne gruppen først vil 

reise etter at de har fylt 18 år. Hvis søkeren har fylt 18 år og har søkt før 

18 årsdagen vil han kunne få den samme økonomiske støtten og 

tilretteleggingen av reisen hjem som en mindreårig. Vi vil imidlertid i slike 

tilfeller kun kontakte omsorgspersoner i forkant av reisen hvis søkeren 

ønsker dette. Reiser søkeren etter fylte 18 år vil hans omsorgspersoner 

ikke kunne motta den ekstra støtten på 10 000 kroner.  

Det er mulig å søke på assistert retur mens man har en klage til 

behandling hos UNE. 

Informasjonen i vedlagte brev blir sendt til alle enslige mindreårige fra 

Afghanistan som har en tidsbegrenset tillatelse frem til fylte 18 år og som 

fyller 18 år i løpet av høsten 2017. Vi ber deg som representant om:  

 

• å bistå den mindreårige dersom han ønsker å søke om assistert 

retur til Afghanistan eller har spørsmål om denne ordningen 

• sikre at den mindreårige mottar tilstrekkelig informasjon om hva 

som skjer når den tidsbegrensede tillatelsen utløper, herunder 

konsekvensene av å være ulovlig i Norge, mulig tvangsretur, 

mindre økonomisk støtte, og ikke rett til å gå på skolen eller jobbe 

lovlig i Norge 

• hvis du som representant er usikker på din oppgave eller om du 

skal samtykke til assistert retur, bes du om å kontakte 

fylkesmannen, jf. vergemålsloven § 47 annet ledd, jf. 

utlendingsloven § 98 a tredje ledd 

 

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med UDI.  

Se også https://www.udi.no/retur/sok-om-assistert-retur/assistert-retur-til-

afghanistan for mer informasjon.  

https://www.udi.no/retur/sok-om-assistert-retur/assistert-retur-til-afghanistan
https://www.udi.no/retur/sok-om-assistert-retur/assistert-retur-til-afghanistan
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Tidsbegrenset tillatelse etter utlendingsloven § 38, jf. 
utlendingsforskriften § 8-8 

Flere enslige mindreårige fra Afghanistan som var mellom 16 og 18 år på 

vedtakstidspunktet har fått en tidsbegrenset tillatelse med varighet frem til 

fylte 18 år av Utlendingsdirektoratet (UDI). Mange av disse fyller 18 år i 

løpet av høsten 2017.  

I utlendingsforskriften § 8-8 vises det til at hvis en enslig mindreårig på 

vedtakstidspunktet er over 16 år og ikke har annet grunnlag for opphold 

enn at norske myndigheter anser at søkeren er uten forsvarlig omsorg 

ved retur, kan UDI begrense tillatelsen ved at vi gir den en varighet frem 

til barnet fyller 18 år. Det betyr at UDI vurderer at den mindreårige ikke 

har et beskyttelsesbehov i hjemlandet. Denne tillatelsen varer til den 

enslige mindreårige fyller 18 år, kan ikke fornyes og gir ikke grunnlag for 

familiegjenforening eller permanent oppholdstillatelse. 

Konsekvensene av en slik tillatelse er at den enslige mindreårige må 

forlate Norge etter fylte 18 år ved endelig avslag i Utlendingsnemnda 

(UNE). Dersom søkeren ikke forlater Norge frivillig kan Politiets 

utlendingsenhet (PU) returnere søkeren med tvang. Da vil søkeren ikke få 

økonomisk støtte ved retur til hjemlandet.  

 

 

Med vennlig hilsen  

Utlendingsdirektoratet 

 


