
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Informasjon fra UDI 

 

Ny ordning for assistert retur av enslige mindreårige til Afghanistan  
  

UDI tilbyr nå enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan assistert retur gjennom en ny 

ordning. Returassistansen gis av UDI, PU og vår samarbeidspartner i Kabul: advokatkontoret 

Shajjan & Associates. UDI har god erfaring med Shajjan & Associates etter å ha samarbeidet 

med dem om retur til Afghanistan for voksne siden juni 2016.  

  

Hvem kan søke om retur gjennom ny ordning? 
Ordningen gjelder for enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan med kjent omsorgsperson i 

hjemlandet og som faller inn under én av disse kategoriene:  

  

•         har søknad om beskyttelse til behandling 

•         har avslag på søknad om beskyttelse 

•         har midlertidig oppholdstillatelse til fylte 18 år 

  

Reintegreringsstøtten 
Den mindreårige kan få støtte til å reise hjem og starte et nytt liv i hjemlandet. Støtten vi tilbyr 

er: 
  

•         42 000 kroner i reintegreringsstøtte. Støtten er i kontanter og blir utbetalt i fire omganger 

over en periode på 12 måneder. 

•         Omsorgspersoner som samarbeider om returen får 10 000 kroner. 

•         Flybillett til Afghanistan, helsesjekk og nødvendige vaksiner, og hjelp til å skaffe 

reisedokumenter. 

•         Før avreise fra Norge skal den mindreårige fylle ut en reintegreringsplan som UDI godkjenner. 

I planen forteller den mindreårige hva han/hun ønsker å bruke støtten sin på. UDI vil legge 

føringer for hva den mindreårige kan bruke pengene på (utdanning, arbeidstrening, 

bedriftsetablering, helse, bolig osv.).  

  

Søknad og reise 
Ordningen for assistert retur for enslige mindreårige til Afghanistan er et samarbeid mellom UDI, 

PU og vår tjenesteleverandør i Afghanistan. I den forbindelse er rutinene ved søknad og reise 

disse: 

  

 



 

•         Den mindreårige søker direkte til UDI ved å fylle ut et søknadsskjema som finnes her. 

Søknaden sendes til trass@udi.no   

•         Søkeren må oppgi kontaktinformasjon til omsorgspersoner i Afghanistan. 

Advokatfirmaet Shajjan & Associates i Kabul kontakter omsorgspersonene og sørger for 

at de er tilstede i Kabul når søkeren ankommer 

•         PU bestiller og gjennomfører reisen til Afghanistan sammen med søker 

• Ved ankomst på Kabul flyplass blir den mindreårige tatt imot av en representant for den 

norske ambassaden. Ambassaden har ansvaret for å følge den mindreårige til Shajjan & 

Associates. Deretter vil den mindreårige bli gjenforent med familien sin 

• UDI betaler reise og opphold for omsorgspersoner som må reise til Kabul i forbindelse 

med returen 

• Advokatkontoret utbetaler reintegreringsstøtte til den mindreårige og omsorgspersoner i 

Kabul 

  

For mer informasjon se www.udi.no eller ta kontakt med oss på tlf. +47 40 43 61 96, eller 

epost på trass@udi.no. 

 

FMOAs merknad: 

• Informasjon på hjemmesidene: https://www.udi.no/retur/sok-om-assistert-retur/assistert-

retur-til-afghanistan/ 

• UDI definerer «omsorgsperson» ved assistert retur som: en voksen barnet selv oppgir 

som sin nærmeste omsorgsgiver i hjemlandet og som selv (den voksne) bekrefter 

slektskap og samtykker til å overta omsorgen for barnet (fra norske myndigheter) ved 

retur.  

• Krav om dokumentasjon på slektskap fra den voksne omsorgspersonen 

• I Afghanistan-saker vil advokaten ta kontakt med omsorgspersonen og innhente 

samtykke og dokumentasjon på slektskapet.  

• I andre saker/land er det IOM som gjør dette. 
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