
 
 

Stortinget bør fatte hastevedtak om veiledningsprosjekt til barn og unge som skal få 

asylsaken behandlet på nytt 

14. november i fjor fattet Stortinget vedtak om at det skal innføres nye «sårbarhetskriterier» i 
behandlingen av søknader om beskyttelse fra enslige mindreårige asylsøkere. Det ble også vedtatt 
stans i retur av en gruppe enslige mindreårige asylsøkere med opphold kun til fylte 18 år, som skal få 
sakene sine vurdert på nytt. Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug har nå fulgt 
opp Stortingets vedtak gjennom en forskriftsendring og et rundskriv til Utlendingsdirektoratet (UDI) 
og Utlendingsnemnda (UNE). 

 
Stort behov for informasjon og oppsøkende arbeid 

For å ivareta rettssikkerheten til barna og ungdommene som skal få sakene sine behandlet på 

nytt, må de få individuelt tilpasset informasjon og veiledning. Informasjon på UDIs nettsider 
vil for de aller fleste ikke være tilstrekkelig, og NOAS får allerede henvendelser fra barn og 

unge som er usikre og trenger bistand. De unge trenger individuelt tilpasset informasjon 
gjennom samtaler. De trenger informasjon om prosessen videre, praktisk informasjon, og 
veiledning om hvilke kriterier sakene nå skal behandles etter. Det er avgjørende med slik 

informasjon allerede før barna/ungdommene søker om å få saken revurdert, så de tar valg på 
et informert grunnlag. Innhenting av oppdatert informasjon om situasjonen til de unge bør 

også starte umiddelbart. Det kan også være at en del av de unge trenger praktisk bistand for å 
utfylle søknadsskjema og annet. Advokat vil ikke bli tildelt før etter UDI eventuelt har 
godkjent søknad om ny behandling av saken, og det er for sent å starte med veiledning og 

bistand på dette tidspunktet. 
 

Vi er særlig bekymret for gruppen barn og unge som ikke lenger har representant/verge. 
Ungdom som har fylt 18 år har ikke lenger verge, og det har heller ikke barn som befinner seg 
i utlandet – enten i europeiske land eller i hjemlandet. De har i utgangpunktet ingen som kan 

bistå dem i prosessen med å få saken gjenopptatt. Det er helt avgjørende at det drives 
oppsøkende arbeid for å finne barna og ungdommene og informere om muligheten for å få 

saken tatt opp på nytt. Det kan ikke forventes at barn og unge som eksempelvis bor på gata i 
Paris på egenhånd skal finne ut av denne muligheten og få saken sin tatt opp på ny uten 
bistand.  

 
Løsning: tilskuddsordning for uavhengig organisasjon 

Vi anbefaler at Stortinget fatter et hastevedtak om en tilskuddsordning for barna og 
ungdommene som skal få sakene sine behandlet på nytt. Dette bør gjøres raskt, da alle de 
unge det gjelder bør bli oppsøkt og får informasjon og veiledning innen 2. mai (da går fristen 

for å søke om revurdering av asylsaken ut). Vår erfaring tilsier at en tilskuddsordning på 
400.000 til 500.000kr. på langt vei vil dekke informasjons- og veiledningsbehovet. Stortinget 

kan anmode Justis- og beredskapsdepartementet om å prioritere dette innenfor allerede gitte 
budsjettrammer.  
 

En tilskuddsordning bør rettes mot uavhengige organisasjoner. En uavhengig rolle gjør at 

asylsøkere gjennomgående har større tillitt til informasjonen de får fra rettighetsorganisasjoner 

enn fra myndigheter som har gitt dem avslag. Et avgrenset antall lengeværende barnefamilier 
fikk i 2015 mulighet til å få saken sin behandlet på nytt. Stortinget sikret da tilskudd til 

informasjon, veiledning og rettshjelp for å ivareta barnas rettigheter. Stortinget bør sikre 
oktoberbarna som skal få saken sin vurdert på nytt tilsvarende bistand.  
 

NOAS, 26.1.2018 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endringer-i-utlendingsforskriften-oppholdstillatelse-til-enslige-mindrearige-asylsokere/id2587365/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-032018--ikrafttredelse-av-endringer-i-utlendingsforskriften--8-8-og/id2587362/

