
  

Utlendingsnemndas praksis overfor lengeværende barn 

1. Innledning 

NOAS har gjennomgått saker hvor familier med lengeværende barn har fått saken sin vurdert 
i Utlendingsnemnda (UNE) etter ny forskriftsbestemmelse fra desember 2014. Vi presenterer 
funnene våre i sammenheng med at UNE rapporterer til departementet om sin praksis ett år 
etter at nytt regelverk trådte i kraft. 
 
NOAS har gjennomgått 104 beslutninger hvor UNE har vurdert om familier med 
lengeværende barn skal gis oppholdstillatelse. Av disse er 50 avslagssaker og 54 innvilgelser. 
Over to tredeler av sakene gjelder barn med mer enn fire og et halvt års botid og ett års 
skolegang i Norge. Blant den siste tredelen har de fleste mer enn fire års opphold og er i 
skolealder. Sakene gjelder altså gjennomgående barn med sterk tilknytning.  
 
Gjennomgangen har vist at det fortsatt er store problemer knyttet til UNEs praksis overfor 
lengeværende barn, og at hensynet til barnets beste ikke blir godt nok ivaretatt selv etter nytt 
regelverk. Vi har registrert følgende problemer: 
 

1. Barn blir ikke hørt. Bare i ni av 104 saker fikk barna forklare seg direkte til dem 
som avgjorde saken, til tross for at barn har rett til å bli hørt og barnas forklaring er 
vesentlig for vurderingen av barnets beste og deres tilknytning.  
 

2. UNE stiller strengere krav til barnas tilknytning enn det regelverket gir 
anvisning på. Rundskrivet sier at oppholdstid på «om lag» fire og et halvt år og ett 
års skolegang i Norge gir en tilknytning som i utgangspunktet gir grunnlag for 
oppholdstillatelse. Rundskrivet sier klart at det ikke er fastsatt noen bestemt grense, 
men at det skal gjøres en konkret, individuell vurdering. UNE opererer likevel med en 
klar terskel på fire og et halvt års opphold og ett års skolegang, og omtaler det som et 
«grunnvilkår» for oppholdstillatelse.  
 

3. UNE overdriver innvandringsregulerende hensyn og nedvurderer forhold som 
tilsier innvilgelse. 

a. Rundskrivet skiller mellom aktiv medvirkning til å avklare identitet, passivitet 
og aktiv motarbeidelse. UNE forholder seg ikke alltid til denne tredelingen, og 
i mange saker sier de uttrykkelig at passivitet med hensyn til å skaffe 
identitetsdokumenter anses som aktiv motarbeidelse av retur. Det regnes 
dermed som et tungtveiende innvandringsregulerende hensyn som i flere 
tilfeller tillegges avgjørende vekt. 

b. Sosiale og humanitære forhold ved retur skal ifølge forskriften vektlegges, 
men blir systematisk nedvurdert av UNE. Det er særlig tydelig i Afghanistan-
saker, hvor både sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen ved 
retur er særdeles vanskelig. UNE skriver at situasjonen for barn som vurderes 
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utsendt til Afghanistan ikke er i en verre situasjon enn norske barn som flytter 
innenlands fordi foreldrene bytter jobb. 

c. I svært mange vedtak blir forhold som taler for oppholdstillatelse bagatellisert. 
I noen tilfeller synes UNE å konstruere argumenter som brukes som 
begrunnelse for å avslå, og det finnes eksempler på at forhold som tilsier 
innvilgelse i stedet brukes som argument for avslag. I en sak mente UNE at et 
barns utviklingshemming og særskilte behov for oppfølging ikke var et 
argument for å gi oppholdstillatelse, men tvert imot tilsa avslag. Nemnda 
skrev at det var lite sannsynlig at barnet ville få spesialoppfølging i Nigeria, 
men la likevel til grunn at barnet ville ha et bedre sosialt liv i hjemlandet. 
Nemnda skrev at et utviklingshemmet barn lett vil klientifiseres og falle 
utenfor sosiale fellesskap i Norge, men at toleransen for annerledeshet 
generelt er langt høyere i Nigeria.  

 
4. Ulike argumenter for innvilgelse blir ikke vurdert samlet. Forhold som taler for å 

gi oppholdstillatelse ses i liten grad som en helhet. UNE gjennomgår ulike forhold 
som hver for seg ikke gir grunnlag for opphold, og gjør ikke en god nok samlet 
vurdering av om momentene i sum er tilstrekkelig til å gi oppholdstillatelse.  
 

5. Innvandringsregulerende hensyn trumfer svært sterk tilknytning. I en del saker 
gis det oppholdstillatelse på tross av tungtveiende innvandringsregulerende hensyn. 
Forutsetningen er at barna har svært sterk tilknytning. Det er imidlertid også en del 
eksempler på at innvandringsregulerende hensyn tillegges avgjørende vekt også i 
tilfeller hvor barna har svært sterk tilknytning og barnets beste med styrke taler for å 
gi oppholdstillatelse. Blant dem som har fått avslag er barn som er født i Norge og har 
bodd her i mer enn ti og et halvt år, og tenåringer som har gått åtte år på skole her i 
landet. 
 

6. Lengeværende barn opplever store rettssikkerhetsproblemer. Det er ingen 
mekanismer som sikrer at barns tilknytning blir utredet og vurdert før en eventuell 
tvangsretur av familier som har bodd flere år i Norge. Nemndmøter hvor familiene får 
møte beslutningstakerne og gi sin forklaring gjennomføres bare i en liten andel av 
sakene.  

 
NOAS mener det er nødvendig med regelendringer som sikrer at barn blir hørt om sin 
situasjon og at barnets beste tillegges tilstrekkelig vekt (nærmere omtalt under pkt. 8). 
 

2. Barn blir ikke hørt 

I bare ni av 104 saker vi har gjennomgått har barna fått forklare seg muntlig til dem som 
avgjør saken i UNE. I sju av disse sakene endte familiene med å få opphold, og i to saker fikk 
familiene avslag. 
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Barnekonvensjonens artikkel 12 forplikter norske myndigheter til å la barn gi uttrykk for sine 
synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i 
samsvar med dets alder og modenhet. FNs barnekomité understreker at barnekonvensjonens 
bestemmelse om barnets rett til å bli hørt gjelder alle relevante rettslige prosesser som angår 
barnet, uten unntak.1 Artikkel 12 må ses i sammenheng med artikkel 3 nr. 1 i konvensjonen, 
som sier at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører 
barn. For å kunne fastslå hva som er barnets beste i den enkelte sak, må barnet få anledning 
til å gi uttrykk for sitt syn. 
 
Barns rettigheter er også tatt inn i Grunnlovens § 104:  
 
«Barn […] har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal 
tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. 
Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende 
hensyn.» 
 
Barnets rett til å bli hørt er en selvstendig rettighet, og avhenger ikke av utlendings-
forvaltningens behov for opplysninger om saken. I utlendingsforskriften § 17-3 slås det fast 
at barn som er fylt sju år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal 
informeres og gis anledning til å bli hørt før det treffes avgjørelse i saker som vedrører dem 
etter utlendingsloven. 
 
Barn som var over sju år da de kom til Norge har som regel hatt en samtale med norske 
utlendingsmyndigheter ved ankomst om flukten og situasjonen i hjemlandet. Vurderingen av 
om de skal gis tillatelse på grunn av sterk tilknytning til Norge finner imidlertid sted mange 
år senere, og gjelder helt andre forhold. Barn som var under sju år ved ankomst, men som 
senere har passert sju år, får som regel ikke forklare seg i det hele tatt, selv om de ifølge 
utlendingsforskriften skal gis anledning til å blir hørt før det treffes avgjørelser som gjelder 
dem. UNE mener at det holder at fullmektig eller foreldre uttaler seg på vegne av barna. 
 
Ingen av barna i de familiene som fikk saken sin vurdert på nytt etter utsendelse fra Norge, 
fikk forklare seg muntlig til beslutningstakerne. UNE skrev likevel følgende i en 
pressemelding fra i høst om behandlingen av disse sakene: «Alle barna er hørt. UNE har fulgt 
utlendingsforskriften hvor det fremgår at barn kan høres direkte eller indirekte, muntlig eller 
skriftlig.»  
 
Utlendingsforskriftens bestemmelse sier imidlertid følgende:  
 
«Barnet kan høres muntlig eller skriftlig eller gjennom foreldre, representant eller andre som 
kan uttale seg på vegne av barnet. På hvilken måte barnet skal høres, må vurderes ut fra 
sakens art og søknadssituasjonen.»2 (vår utheving) 
 
                                                
1 General Comments nr. 12 fra 2009 
2 Utlendingsforskriften § 17-3 annet ledd 



 
Side 4 av 15 

Forskriftsbestemmelsen gjelder generelt, for alle sakstyper etter utlendingsloven. I saker som 
gjelder oppholdstillatelse på grunn av barns tilknytning, vil barnets forklaring være særskilt 
viktig. Vurderingen av barns tilknytning handler nettopp om barnas hverdagsliv, språk, 
venner, skolegang, fritidsaktiviteter, og barnas egen forklaring om disse forholdene er 
selvfølgelig vesentlig for vurderingen av saken. Det er spørsmål om familien får bli i Norge, 
hvor barnet har bodd store deler av livet, eller å bli sendt tilbake til foreldrenes hjemland – 
det vil si avgjørelser av enorm betydning for barnas liv. Saken gjelder også helt andre forhold 
enn foreldrene tidligere har forklart seg om i forbindelse med asylsaken.  
 
Sakens art og søknadssituasjonen tilsier med styrke at barna bør få forklare seg muntlig i 
saker som gjelder lengeværende barn. Det er misvisende når UNE framstiller det som om de 
står fritt til å avgjøre om det er tilstrekkelig med indirekte eller skriftlig høring av barn med 
sterk tilknytning. NOAS mener at den klare hovedregelen må være at barnet får forklare seg 
muntlig og direkte om sin situasjon dersom barnet ønsker det selv.  
 

• Et eksempel på en sak hvor barnet etter vårt syn burde fått anledning til å forklare seg, 
gjelder et barn på ti år som er født i Norge. Barnet har svært sterk tilknytning til 
Norge, og barnets forklaring om sin situasjon er vesentlig for opplysningen av saken. 
Det forelå også tungtveiende innvandringsregulerende hensyn. Nemndleder kom til at 
saken skulle behandles i nemndmøte uten personlig frammøte «fordi nemndleder 
anser det åpenbart at personlig fremmøte ikke vil ha betydning for saken». (Vår ref. 
11948)  

 

3. Grunnvilkår om tilknytning 

Regelverket gir anvisning på en fleksibel vurdering av barns tilknytning. UNE opererer 
likevel med en fast terskel og nærmest absolutt grense for hvilken tilknytning de anser som 
tilstrekkelig, og omtaler denne som et «grunnvilkår» for oppholdstillatelse. 
 
Forskriftsbestemmelsen sier at barnets botid i Norge, sammenholdt med barnets alder, skal 
være et grunnleggende hensyn. Rundskrivet viser til UNEs praksis, og at det i utgangspunktet 
foreligger sterke menneskelige hensyn når en familie med barn har oppholdt seg i Norge i om 
lag fire og et halvt år eller lenger og barnet har gått minst ett år på skole. Hvorvidt 
oppholdstillatelse gis beror på en konkret vurdering. Rundskrivet sier at ny 
forskriftsbestemmelse ikke innebærer at terskelen senkes, men allerede i neste setning står 
det at det:  
 
«[…] ikke er fastsatt en bestemt grense for hvor mange års opphold et barn må ha for å 
kunne få oppholdstillatelse på grunnlag av tilknytning til Norge. Det skal foretas en konkret, 
skjønnsmessig vurdering i den enkelte sak. Det er ikke gitt at to barn med lik oppholdstid kan 
sies å ha den samme tilknytningen til Norge, da også andre momenter inngår i vurderingen 
av barnets tilknytning.»  
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Rundskrivet presiserer også at eldre barn i utgangspunktet opparbeider seg tilknytning lettere 
enn yngre barn. 
 
Til tross for at regelverket gir anvisning på en fleksibel vurdering av barns tilknytning, 
opererer UNE med en streng grense for hvilken tilknytning som anses tilstrekkelig til å danne 
grunnlag for oppholdstillatelse:  
 

• I en sak hadde familien bodd fire år, fem måneder og tolv dager i Norge på 
vedtakstidpsunktet. De var altså 19 dager unna UNEs terskel på fire og et halv års 
opphold. Barna var tenåringer med fire års skolegang, og var altså i en alder hvor de 
lettere opparbeider seg tilknytning enn yngre barn. De var svært godt integrerte i 
klassemiljøet og aktive i blant annet den lokale fotballklubben. UNE mente likevel at 
barna ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til at det var grunnlag for å gi 
oppholdstillatelse. «Nemnda har forståelse for at det isolert sett kan fremstå som rigid 
å vektlegge noen dagers mindre enn 4 år og 6 måneder i vurderingen av om det 
foreligger sterke menneskelige hensyn. Rent prinsipielt er det imidlertid vanskelig å 
flytte slike grenser i enkeltsaker, uten at spørsmålet oppstår på nytt i senere saker 
med ytterligere noen dager mindre oppholdstid.» (Vår ref. 10670) 
 

• I en annen sak hadde familien bodd i Norge i fire år, fem måneder og 19 dager, og var 
tolv dager unna å ha fire og et halvt års opphold. Også her hadde barna flere års 
skolegang. Nemndlederen mente at det ikke ga tilstrekkelig tilknytning, og 
kommenterte at det «(…) isolert sett kan fremstå som rigid å vektlegge en mangel på 
to uker. Rent prinsipielt bemerkes det at når man begynner å flytte på en grense med 
to uker, blir neste spørsmål om hvorfor grensen ikke skal flyttes ytterligere.» I denne 
saken ble nemndleder, som er ansatt i UNE, nedstemt av nemndmedlemmer som er 
lekfolk. De framhevet blant annet at loven ikke setter noen klar grense og at 
rundskrivet sier «om lag» fire og et halv år. (Vår ref. 9046) 

 
• Et barn på sju år som var født i Norge hadde gått fire år i barnehage og nesten et år på 

skole på vedtakstidspunktet. Hun var mye sammen med venner, snakket godt norsk, 
deltok i mange fritidsaktiviteter, og ifølge UNE var det «ikke tvilsomt at hun har fått 
sosial tilknytning til lokalsamfunnet og det norske samfunnet for øvrig». Vedtaket ble 
fattet helt i slutten av mars, det vil si at hun var to-tre måneder unna å ha ett års 
skolegang. Nemnda kom til at «det ikke er grunn til å fravike det klare utgangspunkt 
med kravet til ett års skolegang». (Vår ref. 12668) 

 
• En sak gjaldt en familie som hadde bodd i Norge i fire år og en måned. Barnet hadde 

gått to år i barnehage og to år på skolen. UNE skrev at selv om barnet er godt 
integrert gjennom skolemiljø, fritidsaktiviteter og språk, anser de ikke tilknytningen 
som sterk nok til å gi oppholdstillatelse. At det var snakk om retur til Afghanistan ble 
ikke tillagt særlig vekt. Det forelå ingen tungtveiende innvandringsregulerende 
hensyn. (Vår ref. 13669) 
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UNE legger stor vekt på kvantitative forhold, hvor mange års botid og skolegang barnet har, 
men gjør etter vårt syn ikke en grundig nok vurdering av tilknytningens kvalitet. Ikke minst 
der barna overoppfyller et av årstallskravene, og enten har lengre oppholdstid enn fire og et 
halvt år eller mer enn ett års skolegang, kan det være grunn til å anse tilknytningen som 
tilstrekkelig selv om den ikke når terskelen UNE har oppstilt. 
 
Praksis på dette området er imidlertid ikke helt entydig. I flere saker har UNE gitt uttrykk for 
at det ikke er grunnlag for å oppstille en klar terskel. Flere av disse er imidlertid saker med 
dissens, hvor nemndleder (ansatt i UNE) er nedstemt av nemndmedlemmer (lekfolk) som 
ønsker en mer fleksibel vurdering.  
 

• I en beslutning skrev nemnda at fem og et halvt års oppholdstid og to og et halvt år i 
barnehage ga en tilknytning som er tilnærmet like sterk som fire og et halvt års 
opphold og ett års skolegang. Familien fikk likevel avslag. (Vår ref. 13779) 
 

• I en annen sak uttalte nemnda at oppholdstid på fire år, fem måneder og 17 dager må 
likestilles med fire og et halvt år. Også denne familien fikk avslag. (Vår ref. 14056) 
 

• I to saker fikk familier innvilgelse på tross av nemndleders vilje. En av dem gjaldt en 
familie med en botid i Norge på fire år, fem måneder og 19 dager. 
Nemndmedlemmene viste til at regelverket ikke gir noen fast grense, mens 
nemndleder tok dissens og mente det var nødvendig å holde på en klar grense på fire 
og et halvt år. (Vår ref. 9046, omtalt over) 

 
• I en sak som gjaldt et barn med oppholdstid på fire år, en måned og 17 dager og fire 

års skolegang, skrev nemndmedlemmene: «Flertallet mener imidlertid at over 4 års 
skolegang, og svært reell tilknytning til Norge som i dette tilfellet, bør kunne 
kompenseres for om lag 3 måneders manglende oppholdstid.» Også i denne saken tok 
nemndleder dissens, og la til grunn at barnet ikke hadde tilstrekkelig tilknytning. (Vår 
ref. 9517) 

 

4. Innvandringsregulerende hensyn overdrives og forhold som 
tilsier innvilgelse blir nedvurdert 

Et gjennomgående problem er at UNE gir en skjev framstilling av forhold som har betydning 
for vurderingen av saken. Innvandringsregulerende hensyn framstilles i mange tilfeller som 
mer alvorlige enn de er og tillegges mer vekt enn regelverket gir anvisning på. Forhold som 
taler for innvilgelse blir ofte bagatellisert eller oversett.  
 

Passivitet framstilles som aktiv motarbeiding 
Rundskrivet skiller mellom aktiv medvirkning til å avklare identitet, passivitet og aktiv 
motarbeiding, og mener terskelen for opphold må være ulik i de tre tilfellene. UNE forholder 
seg imidlertid ikke alltid til en slik tredeling. I flere saker legger de til grunn at personer som 
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har forholdt seg passive og ikke skaffet identitetsdokumenter, aktivt har motarbeidet 
identitetsavklaring og retur. Passiviteten anses dermed som et tungtveiende 
innvandringsregulerende hensyn som ofte tillegges avgjørende vekt.  
 
Dersom klagerens identitet ikke anses sannsynliggjort, skal dette ifølge forskriftsteksten være 
et mindre tungtveiende innvandringsregulerende hensyn. Dersom identiteten anses 
sannsynliggjort, vil dette hensynet måtte tillegges enda mindre, om noen, vekt. I flere tilfeller 
anser likevel UNE manglende dokumentasjon på identitet som et tungtveiende 
innvandringsregulerende hensyn, og de tar ikke stilling til om identiteten er sannsynliggjort. 
Praksis er imidlertid ikke entydig, og det finnes også flere eksempler på at passivitet ikke 
anses som et tungtveiende innvandringsregulerende hensyn. 
 
I flere saker sier UNE uttrykkelig at passivitet anses som aktiv motarbeidelse: 
 

• I en sak som gjaldt en etiopisk familie mente UNE at barnet har en tilknytning som i 
utgangspunktet kan danne grunnlag for oppholdstillatelse, men at det foreligger 
tungtveiende innvandringsregulerende hensyn som må tillegges avgjørende vekt. De 
viste til at klageren ikke har framlagt pass og karakteriserer det som en aktiv 
motarbeidelse av avklaring av identitet. «Det å unnlate å legge frem dokumentasjon 
på identitet anses som en aktiv motarbeidelse av retur.» (Vår ref. 9384) 
 

• I saken til en eritreisk familie uttalte UNE at det at klager «ikke har tatt aktive skritt 
med tanke på å fremskaffe gyldige dokumenter for å avklare sin identitet overfor 
norske myndigheter, mener UNE er å anse som aktiv motarbeidelse av retur.» (Vår 
ref. 9811) 

 
• Tilsvarende i en annen Eritrea-sak: «Det at klageren har holdt seg passiv med tanke 

på å avklare sin identitet overfor norske myndigheter, mener UNE er å anse som aktiv 
motarbeidelse av retur.» I både denne og saken over hadde barna svært sterk 
tilknytning, og familiene fikk oppholdstillatelse. (Vår ref. 13918) 
 

• En sak gjaldt en statsløs familie fra Qatar som hadde bodd sju år i Norge og hvor 
barna hadde gått mange år på skole. Statsløse kan ikke reise inn igjen i landet med 
mindre de på forhånd har avtale med en arbeidsgiver. Far hadde tatt aktive skritt for å 
forsøke å skaffe arbeidstillatelse, men UNE mente at han ikke hadde gjort 
tilstrekkelige forsøk på å få jobb og arbeidstillatelse i Qatar: «Ved å ikke ha gjort 
dette, har han aktivt motarbeidet retur til Qatar». Selv om far hadde gjort aktive 
forsøk på å skaffe innreisetillatelse til Qatar, ble han altså ansett aktivt å ha 
motarbeidet retur. Det ble betraktet som et tungtveiende innvandringsregulerende 
hensyn som ble tillagt avgjørende vekt, og UNE avslo selv om barna hadde svært 
sterk tilknytning. (Vår ref. 9195)  
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En vanskelig retursituasjon tillegges ikke vekt 

Forskriften fastslår at den sosiale og humanitære situasjonen ved retur skal vektlegges i 
vurderingen av barnets beste. Disse forholdene blir imidlertid systematisk nedvurdert av 
UNE. Det er særlig tydelig i Afghanistan-saker, hvor både sikkerhetssituasjonen og den 
humanitære situasjonen ved retur er særdeles dårlig.  
 
Afghanistan er et av verdens fattigste land, og 70 prosent av innbyggerne lever i kronisk 
fattigdom.3 Store deler av befolkningen har verken adgang til adekvat bolig, rent vann, 
elektrisitet eller medisinsk behandling.4 Afghanistan er et av landene som scorer lavest på 
UNDPs Human Development Index. Barnedødeligheten for barn under fem år er på hele ti 
prosent, blant den høyeste i verden.5 Sikkerhetsutfordringene i landet er store, ikke minst 
etter at internasjonale styrker trakk seg ut i 2014. En million afghanere er på flukt i eget 
land.6  
 
UNICEF skrev følgende om retur av barn til Afghanistan i 2015:  
 
«Barn som lever i områder med krig og konflikt er særlig utsatt for menneskerettighetsbrudd. 
Mangel på et sted å bo, utdanning, helsetilbud og svak beskyttelse mot vold og overgrep er 
ikke alltid nok til påberope seg internasjonal beskyttelse etter flyktningkonvensjonen. Dette er 
likevel forhold som myndighetene må vurdere ved retur av barnefamilier, fordi barns særlige 
sårbarhet gjør en retur så risikabel at den må anses som et brudd på deres rettigheter.»7 
 
Selv om det er forskjeller mellom ulike områder av landet og variasjon i familienes sosiale 
bakgrunn, vil retursituasjonen i alle tilfeller være svært vanskelig, og det vil klart være til 
barnets beste å få bli i Norge med familien. UNE legger likevel svært begrenset vekt på retur 
til Afghanistan som et forhold som tilsier oppholdstillatelse. 
 
UNE skriver i flere avgjørelser at «Barnas situasjon skiller seg ikke vesentlig fra situasjonen 
til de fleste barnefamilier i Afghanistan.» Nemnda skriver at normen for vurderingen av 
barnets situasjon i hjemlandet er hvordan barn generelt har det i landet. Det er vanskelig å 
forstå UNEs uttalelser annerledes enn at de mener at retursituasjonen for barn som vurderes 
sendt ut til Afghanistan knapt kan tillegges noe vekt, siden situasjonen er ille for alle 
afghanske barn – selv om altså forskriften veldig klart sier at humanitære og sosiale forhold 
ved retur skal vektlegges i vurderingen av barnets beste. 

 
• En sak gjaldt en afghansk familie som hadde bodd fire år og en måned i Norge på 

vedtakstidspunktet. Det eldste barnet hadde gått nesten to år på skole, og var altså 
svært nær å ha en tilknytning som i utgangspunktet er tilstrekkelig til at tillatelse gis. 

                                                
3 https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan-2016-humanitarian-needs-overview-november-
2015 
4 Landinfo-notat: Afghanistan – basisinfo  
5 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/AFG 
6 http://www.refworld.org/docid/568d016f4.html 
7 http://www.nrk.no/ytring/retur-med-hoy-risiko-1.12140765 
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Barna var svært godt integrert. De snakket norsk med hverandre og svarte ofte på 
norsk når foreldrene snakket til dem på dari. Det forelå ingen tungtveiende 
innvandringsregulerende hensyn. UNE ga likevel familien avslag, og la lite vekt på at 
det var snakk om retur til en særdeles vanskelig humanitær og sosial situasjon i 
Afghanistan. 
 
Foreldrenes slektninger har flyktet fra Afghanistan. UNE la til grunn at familien har 
begrenset nettverk i landet. Nemnda mente likevel at foreldrene sannsynligvis har 
bekjente i lokalsamfunnet, men uten at det ble gjort nærmere undersøkelser, og uten 
at foreldrene fikk forklare seg om dette. Nemndleder avgjorde saken alene. UNE la 
stor vekt på at mor anses som ressurssterk og er fra en velstående familie – selv om 
altså slektningene hennes har flyktet fra landet. UNE la videre til grunn at barna vil ha 
tilgang til skole og få adekvat helsehjelp. «Barnas situasjon skiller seg således ikke 
fra andre barns situasjon som er nødt til å flytte innenlands eller utenlands på grunn 
av foreldrenes arbeid.» UNE ga altså uttrykk for at barna som skal sendes til 
Afghanistan etter mange år i Norge ikke har det verre enn norske barn som flytter 
sammen med familien til et annet sted i landet fordi foreldrene bytter jobb.  
 
UNE skrev at det «muligens» er til barnas beste å få bli i Norge på grunn av 
vanskeligere sikkerhetsmessige og humanitære forhold i Afghanistan. De mente 
imidlertid at hensynet til barnets beste må veie mindre tungt. Nemnda viste til at 
foreldrene har god omsorgsevne og at de kjenner den afghanske kulturen. 
 
I vurderingen av sosiale og humanitære forhold i Afghanistan skrev UNE at de legger 
vekt på om situasjonen er vanskeligere enn for gjennomsnittet av befolkningen i 
hjemlandet: «For barn vil normen for hva som er en tilfredsstillende oppvekstvilkår 
og omsorgssituasjon i utgangspunktet være hvordan barn flest har det i hjemlandet.» 
UNE argumenter her som om en vanskelig retursituasjon ikke skal vektlegges hvis 
barn sendes til et land hvor barn generelt lever under svært vanskelige forhold. (Vår 
ref. 13669) 

 
• En annen sak gjaldt en afghansk familie med et barn med fem og et halvt års botid i 

Norge, og to og et halvt år i barnehage. UNE skrev at fordi situasjonen for tilnærmet 
alle asylsøkere i Norge vil være at forholdene er bedre i Norge enn i hjemlandet, vil 
det måtte legges vekt på om familien ved retur vil stå i en vanskeligere sosial og 
humanitær situasjon enn gjennomsnittet av befolkningen i hjemlandet. For barn vil 
normen for hva som er tilfredsstillende oppvekstvilkår og omsorgssituasjonen i 
utgangspunktet være hvordan barn flest har det i hjemlandet. (Vår ref. 13779) 
 

• En sak gjaldt en familie som ble henvist til internflukt i Afghanistan. Barna hadde 
bodd i Norge i fire år og fem måneder og hadde flere års skolegang. Under 
vurderingen av barnas tilknytning og hensynet til barnets beste skrev UNE om den 
sosiale og humanitære situasjonen ved retur at økonomisk nød, boligmangel, mangel 
på infrastruktur vil som hovedregel ikke gi grunnlag for opphold. Utgangspunktet for 
vurderingen vil være hvordan barn flest har det i barnets hjemland. Anførsler om at 
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det generelt er bedre oppvekstvilkår for barn i Norge enn i hjemlandet er ikke i seg 
selv avgjørende. Det må ses hen til om barnet kan få dekket sine grunnleggende 
behov. (Vår ref. 11649)  
 

• I en sak som gjaldt et barn i første klasse med fire års oppholdstid, viste UNE til at det 
var tilgang til skole- og helsetjenester i de største byene i Afghanistan. Også her ble 
det bemerket at utgangspunktet for vurderingen er hvordan barn flest har det der hvor 
klagerne skal returnere til. Selv om det ikke er tvilsomt at en oppvekst i Norge vil gi 
barnet en høyere levestandard enn det som vil være tilfellet i Herat eller Kabul, mente 
UNE at dette i utgangspunktet ikke alene kan danne grunnlag for oppholdstillatelse. 
(Vår ref. 14023) 

 

Vektige argumenter blir bagatellisert 
I svært mange vedtak blir forhold som taler for oppholdstillatelse bagatellisert. I noen tilfeller 
synes UNE å konstruere argumenter som kan brukes som begrunnelse for å avslå. Det finnes 
eksempler på at forhold som tilsier innvilgelse i stedet brukes som argument for avslag. 
 

• UNE ga avslag til en nigeriansk familie hvor barnet hadde fem og et halvt års opphold 
og to års skolegang i Norge, selv om det forelå vektige tilleggsmomenter som talte for 
oppholdstillatelse, og det ikke var noen tungtveiende innvandringsregulerende 
hensyn. Barnet hadde en utviklingshemming og særskilt behov for oppfølging som 
ikke ville bli ivaretatt i Nigeria. UNE mente at dette ikke var et argument for å gi 
oppholdstillatelse i Norge, men tvert imot tilsa avslag. «Etter medlemmenes faglige 
erfaring vil ulike offentlige tiltak/oppfølging som følge av en slik eller lignende 
diagnose kunne føre til en form for klientifisering av et barn i Norge, hvilket igjen vil 
kunne bety at barnet settes utenfor et sosialt fellesskap med jevnaldrende, både som 
barn og voksen. Det er lite sannsynlig at [x] vil få noen form behandling eller 
spesialoppfølging i Nigeria om [hxn] har en uspesifisert utviklingshemming. 
Derimot er toleransen for annerledeshet generelt langt høyere i Nigeria enn i 
Norge, hvilket kan tilsi at [x] vil kunne ha et bedre sosialt liv i hjemlandet – på tross 
av en slik diagnose.» (Vår utheving. Vår ref. 11280) 
 

• En annen sak gjaldt et barn i skolealder som hadde gått på skole i Norge i fire år. Mor 
i familien var alvorlig psykisk syk. Det var sendt inn dokumentasjon på at hun hadde 
vært innlagt på allmennpsykiatrisk avdeling og ved flere anledninger har blitt hentet 
av ambulanse. På grunn av mors helseproblemer hadde en støttegruppe bistått 
familien i den daglige omsorgen av barnet. Det ble anført at mors svekkede 
omsorgsevne ville bli et stort problem dersom familien ble sendt ut til Afghanistan, og 
far måtte jobbe og mor være alene med barna. UNE skrev i sin avgjørelse at det ikke 
er dokumentert at foreldrene har svekket omsorgsevne. Nemnda mente det ikke kan 
ses bort ifra at retur til foreldrenes hjemby kan ha en positiv effekt på mors psyke 
ettersom hun vil ha et nettverk av slektninger og bekjente der. Som svar på anførslene 
om at barnet er særlig sårbart fordi det har vært vitne til morens anfall, og at barnet 
ble svært redd etter at politiet en gang tidligere hadde forsøkt å sende dem ut, skriver 
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UNE at de «ser at hendelsene kan ha gjort barnet mer sårbart enn om barnet ikke 
hadde opplevd dette. UNE legger til grunn at barnet, i likhet med barn generelt, har 
behov for forutsigbarhet og stabilitet i tilværelsen. UNE mener samtidig at barnets 
unge alder tilsier at han vil kunne tilpasse seg et nytt miljø og nye omgivelser, og at 
han vil kunne takle de praktiske endringene dette vil innebære.»  
 
UNE mente at det ikke er uforsvarlig å returnere familien til Afghanistan. Nemnda 
mente det ikke er holdepunkter for at foreldrene samlet sett har mangelfull evne til å 
gi sønnen forsvarlig omsorg, eller at foreldrenes omsorgsevne er avhengig av om 
familien bor i Norge eller hjemlandet. Verken morens sykdom og svekkede 
omsorgsevne, barnets sårbarhet eller en vanskelig retursituasjon ble vektlagt som 
tungtveiende argumenter for å innvilge oppholdstillatelse, men i stedet nedvurdert og 
bagatellisert. UNE framhevet spekulasjoner om at mors helse muligvis vil forbedres 
hvis hun bor i hjemlandet, og barnets særlige sårbarhet ble nærmest redusert til behov 
som barn generelt har. På tross av at det ikke forelå noen tungtveiende 
innvandringsregulerende hensyn i saken, fikk familien avslag. (Vår ref. 14023, også 
omtalt over) 
 

5. Ingen samlet vurdering av forhold som taler for innvilgelse 

I mange tilfeller blir de ulike argumentene som taler for å gi oppholdstillatelse ikke sett i 
sammenheng. UNE gjennomgår de enkelte forholdene, som hver for seg ikke er tilstrekkelig 
til å gi tillatelse. Argumenter og utsagn behandles enkeltvis og avvises ett for ett. I mange 
saker gjøres det ikke en ordentlig kumulativ vurdering av om alle momentene til sammen er 
tilstrekkelig til at familien gis oppholdstillatelse.  
 
Fenomenet er grundig beskrevet i en fagfellevurdert artikkel Kritisk Juss fra 2014, hvor det 
gis en rekke eksempler som underbygger påstandene.8 Artikkelen gir følgende beskrivelse av 
praksis: 
 
«Gjennom Utlendingsnemndas argumentasjon svekkes påstanden om at familien må 
innvilges en oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn. De ulike 
argumentene som støtter opp under denne påstanden, skilles fra hverandre, besvares og 
avvises hver for seg i omkring en tredel av sakene i utvalget. Effekten av Utlendingsnemndas 
argumentasjonsteknikk er at leserens oppmerksomhet ledes bort fra helheten (som 
advokatene forsøker å skape) og mot de enkelte delene (hvert enkelt moment eller argument) 
som ifølge Nemnda i seg selv ikke er sterke nok til at en tillatelse kan innvilges. Hvert enkelt 
moment blir på denne måten isolert fra helheten og blir stående alene, og alene er det ikke 
sterkt nok til at en tillatelse kan innvilges.» 
 
Artikkelforfatteren bemerker også at «ett og samme argument som støtter påstanden om at 
innvandringsregulerende hensyn taler mot å innvilge oppholdstillatelse, gjentas flere ganger 

                                                
8 «Barnets tilknytning til riket: En analyse av juridisk argumentasjon i utlendingsforvaltningen» av Janne Thu Ilstad, stipendiat HiOA, 
Kritisk Juss 2014 (40) s 141–164 



 
Side 12 av 15 

med mer eller mindre de samme ordene. […] Gjennom gjentagelse fremstilles de 
innvandringsregulerende hensynene som flere og alvorligere enn de ville fremstått om de kun 
hadde vært nevnt én gang.» 
 
Den samme kritikken er gyldig også for mange av UNEs avgjørelser fra 2015 i saker som 
gjelder lengeværende barn. Flere av sakene som er omtalt under punkt 4 er eksempler på en 
slik praksis, hvor momenter isoleres og avvises hver for seg (se blant annet sakene 11649 og 
14023 som er omtalt over).  
 
At det ikke gjøres en ordentlig samlet vurdering av momentene i saken, blir særlig 
problematisk i kombinasjon med andre problemer vi har påpekt over. Når UNE opererer med 
et «grunnvilkår» og en fast grense for tilknytning, legger liten vekt på forhold som med 
styrke taler for innvilgelse, som retursituasjonen i Afghanistan, ikke hører barna og ikke gjør 
noen samlet vurdering av de ulike forholdene som taler for innvilgelse, blir resultatet at flere 
familier får avslag selv om de har svært sterke saker og regelverket tilsier innvilgelse.  
 

6. Innvandringsregulerende hensyn trumfer svært sterk tilknytning 

Det finnes flere eksempler på familier som får opphold til tross for at det foreligger 
tungtveiende innvandringsregulerende hensyn. Noen familier har fått innvilgelse selv om 
foreldre har oppgitt uriktig identitet, eller framlagt falske identitetsdokumenter. 
Forutsetningen er da at barna har svært sterk tilknytning, med en oppholdstid på minst sju-
åtte år og flere års skolegang, og gjerne også at det foreligger andre forhold som tilsier 
tillatelse. Noen av sakene er avgjort med dissens.  
 
Samtidig ser vi omtrent like mange saker hvor familier får avslag til tross for at barna har 
bodd mange år i Norge og har svært sterk tilknytning.  
 

• En sak gjaldt en familie hvor det eldste barnet var mer enn ti og et halvt år og født i 
Norge. Barna hadde flere års skolegang i Norge, og UNE la til grunn at de har sterk 
tilknytning til Norge. Barna har aldri vært i foreldrenes hjemland. De ga sterkt uttrykk 
for at de ønsker å bo i Norge, men ble ikke innkalt til å forklare seg muntlig i 
nemndmøte. UNE kom «under tvil» til at det er til barnets beste å bli boende i Norge. 
Nemnda utdypet ikke hvorfor det var tvilsomt, og hvorfor hensynet synes å ha bli 
tillagt begrenset vekt. Foreldrene hadde oppgitt uriktig nasjonalitet og holdt tilbake 
identitetsdokumenter. Far har dessuten blitt dømt for trusler i en periode da han var 
psykisk syk. UNE la avgjørende vekt på de innvandringsregulerende hensynene i 
saken, og ga familien avslag. (Vår ref. 11948, også nevnt under pkt. 2) 
 

• En annen sak gjaldt en familie med nesten åtte og et halvt års oppholdstid, og hvor det 
eldste barnet hadde gått åtte år på skole. Barna var aktive og sosiale, og svært godt 
integrert, og de hadde svært liten tilknytning til foreldrenes hjemland. Foreldrene 
hadde lagt fram falske identitetsdokumenter, noe som er et tungtveiende 
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innvandringsregulerende hensyn. UNE mente at dette hensynet måtte tillegges 
avgjørende vekt. Et nemndmedlem dissenterte. (Vår ref. 6739) 
 

• Også to tenåringsgutter med over sju års opphold og skolegang, som var svært godt 
integrert, fikk avslag i UNE. Nemnda la avgjørende vekt på at far hadde oppgitt 
uriktig identitet og tilbakeholdt identitetsdokumenter. Dissens, mindretall la 
avgjørende vekt på barnas tilknytning til Norge og svake tilknytning til foreldrenes 
hjemland. Saken er svært sammenlignbar med andre saker hvor det ble gitt 
innvilgelse. (Vår ref. 8029) 
 

• Også i en sak hvor barna hadde sju års botid og flere års skolegang, fikk familien 
avslag. Faren ble ikke ansett å ha vært aktiv nok for å skaffe arbeidstillatelse i Qatar, 
hvor familien tidligere hadde bodd. Dette ble ansett som aktiv motarbeiding av retur 
og tillagt avgjørende vekt. (Vår ref. 9195) 

 

7. Dårlig rettssikkerhet 

Behov for oppdaterte vurderinger før utsendelse 

Barn som har bodd mange år i Norge, kan ha grunnlag for oppholdstillatelse på grunn av sin 
sterke tilknytning til landet, jf. utlendingsforskriften § 8-5. Det er imidlertid ingen ordninger 
som sikrer at utlendingsmyndighetene vurderer om familiene kvalifiserer for opphold på 
dette grunnlaget før en eventuell tvangsutsendelse.  
 
Familiene har tidligere fått avslag på asylsøknaden, og har etter norske myndigheters syn 
ikke beskyttelsesbehov. Dette er imidlertid et helt annet spørsmål enn vurderingen av om det 
skal gis tillatelse på grunn av barns tilknytning og hensynet til barnets beste. Disse 
forholdene blir bare vurdert dersom familien selv sender inn en omgjøringsbegjæring. 
Familiene får i utgangspunktet ingen informasjon om regelverket og hvilken informasjon og 
dokumentasjon som har betydning for vurderingen av saken, eller bistand til å utforme 
juridisk argumentasjon. Grunnlaget for tillatelsen etableres nettopp ved at det går tid, og det 
er et stort behov for oppdaterte vurderinger av om familien oppfyller vilkårene for opphold 
på humanitært grunnlag på grunn av barnas tilknytning. 
 
NOAS mener det bør innføres en bestemmelse som gir forvaltningen en plikt til å sjekke om 
familier kvalifiserer for oppholdstillatelse når det har gått lang tid siden forrige vurdering og 
det er aktuelt å sende familien ut. 
 
Nemndmøte i flere saker 

UNEs nemndleder avgjør om en sak skal avgjøres i nemndmøte, med nemdleder som er 
ansatt i UNE og to nemndmedlemmer som er lekfolk, eller av nemndleder alene. Nemndleder 
avgjør også om familien skal møte personlig og gi sin forklaring, og om barna skal bli hørt 
muntlig. 
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Nemndmøte ble avholdt i 54 av sakene vi har gjennomgått. 23 av disse gjaldt utsendte 
familier som etter en spesialordning fikk sakene gjennomgått på nytt, selv om de ikke lenger 
oppholdt seg i landet.9 Her står det i forskriftsbestemmelsen at sakene skal behandles i 
nemndmøte. I 31 av 81 ordinære saker ble det avholdt nemndmøte, og i 17 av dem fikk 
familiene møte beslutningstakerne i UNE. I ni av sakene fikk barna forklare seg direkte til 
dem som avgjorde saken (åtte av dem i nemndmøte, i en sak ble barna kalt inn til en egen 
høring i UNE). 
 
Med tanke på at det store flertallet av sakene vi har gjennomgått gjelder barn med sterk 
tilknytning, mener vi at antallet nemndmøter er urovekkende lavt. De aller fleste sakene 
gjelder barn i skolealder som har mer enn fire års opphold, det vil si saker hvor det kan være 
grunnlag for å gi oppholdstillatelse og hvor det er stort behov for å opplyse saken godt. For at 
hensynet til barnets beste og konsekvenser av et avslag blir godt nok opplyst, mener vi at det 
burde vært avholdt nemndmøte med personlig frammøte i en langt større andel av sakene.  
 
Som nevnt under pkt. 2 mener vi også at barn som ønsker å forklare seg muntlig, som 
hovedregel skal gis anledning til det. 
 

8. Nødvendige endringer: 

NOAS mener det er nødvendig å gjennomføre følgende endringer for å sikre at lengeværende 
barns rettssikkerhet ivaretas og at hensynet til barnets beste tillegges tilstrekkelig vekt: 
 
Forskriftsendringer: 

• Det må tas inn i utlendingsforskriften at alle barn i skolealder som har bodd i Norge i 
mer enn fire år som hovedregel må gis anledning til å forklare seg muntlig om 
saken sin. Regelen kan for eksempel inntas som et nytt tredje ledd i 
utlendingsforskriften § 17-3 om høring av barn. I det minste må det presiseres i 
rundskriv eller instruks at barn i denne kategorien skal ha anledning til å forklare seg 
muntlig. 
 

• Utlendingsforskriften § 8-5 må presisere at det ikke er noen klar grense for hvilken 
tilknytning som i utgangspunktet er tilstrekkelig til at det gis oppholdstillatelse. I det 
minste må rundskrivet om bestemmelsen endres på dette punktet. Setningen som i dag 
sier at ny forskriftsbestemmelse ikke innebærer at terskelen på fire og et halvt års 
opphold og ett års skolegang senkes, må fjernes. I dag legger UNE helt ensidig vekt 
på denne passasjen, og ser bort fra at rundskrivet flere steder understreker at det ikke 
gjelder noen fastsatt grense og at vurderingen må være konkret og fleksibel. 

 

                                                
9 Utlendingsforskriften § 8-5a. Midlertidig bestemmelse om behandling av anmodning om omgjøring fremmet fra utlandet i utlendingssaker 
som omfatter barn med lang oppholdstid i Norge 
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• Det må innføres en ny bestemmelse som sikrer at det gjøres oppdaterte vurderinger av 
barns tilknytning før utsendelse. Dersom det har gått mer enn et halvt år siden UNE sist 
vurderte saken, må politiet varsle UNE før et avslag kan iverksettes, slik at det gjøres en 
ny vurdering av om det foreligger grunnlag for å gi oppholdstillatelse på grunn av barnas 
tilknytning. 
 

Endringer i rundskriv eller instruks: 

• Det må tydeliggjøres ytterligere i rundskriv og eventuelt instruks at passivitet med 
hensyn til å skaffe identitetsdokumenter ikke kan anses som aktiv motarbeidelse av 
retur. Passivitet kan ikke anses som et tungtveiende innvandringsregulerende hensyn. 

 
• Rundskriv eller instruks må presisere at retur til et land med vanskelige 

humanitære og sosiale forhold skal vektlegges som et forhold som taler for 
innvilgelse. Retur til land med en særlig vanskelig humanitær og/eller 
sikkerhetsmessig situasjon skal tillegges stor vekt. 

 
• Rundskriv eller instruks må understreke at det skal gjøres kumulative vurderinger 

av forhold som tilsier innvilgelse og som tilsier avslag. 
 

Endringer internt i UNE: 

• Nemndas barnefaglige kompetanse må styrkes slik at barns sårbarhet blir bedre 
utredet og vektlagt enn i dag. Ikke minst er det behov for å styrke nemndas 
kompetanse på barnehelse. Nemnda må organiseres slik at personer med særskilt 
barnefaglig kompetanse er ansvarlig for å behandle saker som gjelder familier med 
lengeværende barn.  
 

• UNE bør utforme informasjon om hvordan erklæringer og dokumentasjon i saken 
bør utformes og hvilken informasjon som er relevant for vurderingen av saken. Det 
finnes i dag generell informasjon om helseuttalelser i utlendingssaker. Det er behov 
for tilsvarende veiledere for skoler, barnevern, barnefaglig ansvarlig i mottak og 
andre som har nær kjennskap til barnas situasjon og som kan formidle informasjon av 
betydning for saken.  

 
• UNEs retningslinjer for høring av barn må gjennomgås og oppdateres. I dag 

varierer praksis enormt mellom ulike nemndledere, både med hensyn til når barn 
høres og på hvilken måte dette skjer.  
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Januar 2016 


