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Rapportering lengeværende barn 
 

Vi viser til brev av 22. mai hvor UDI fikk i oppdrag å koordinere den 

praktiske gjennomføringen av saker som er omfattet av ordningen for 
uttransporterte barnefamilier om å fremme omgjøringsanmodninger fra 
utlandet. UDI skal rapportere til departementet på status etter to, fire og 
seks måneder etter iverksettingen av forskriftsendringen. Dette er første 
rapportering og er status pr. 13. august.  

 
UNE vil rapportere direkte til departementet på utfallet av sakene og om 
saksbehandlingen. 

 
Hvem er omfattet av ordningen 

 
Utlendingsmyndighetene har identifisert 63 barn i 30 familier fra 13 land 
som er omfattes av ordningen. Det er flest familier fra Nigeria og 
Afghanistan. 

 
Hvor mange er kontaktet 

 
UDI har vært i kontakt med alle 30 familiene som er omfattet av 
ordningen. Den siste familien ble oppsporet 27. juli 2015. Med god hjelp 
av NOAS, SEIF og IOM har arbeidet med å spore opp familiene gått raskt 
og uten store problemer. Tre uker etter iverksettingen av forskriften var 
det fem familier som UDI måtte iverksette ytterligere tiltak for å komme i 
direkte kontakt med, og etter få uker var familiene kontaktet. 

 
UDI hadde en tett dialog med NOAS og SEIF om hvilke familier som var 
omfattet av ordningen, og særlig NOAS hadde kontaktinformasjon til 
mange av familiene. UDI tok kontakt med tidligere fullmektiger/advokater i 
saker hvor vi ikke hadde kontaktinformasjon med spørsmål om de kunne 
gi informasjon om ordningen, eller gi oss informasjon slik at vi kunne ta 
kontakt med familiene. UDI gikk også gjennom familienes saksmapper for 
å finne informasjon om adresser, telefonnummer, kontaktpersoner osv. Vi 
erfarte at vi fikk kontakt med familier gjennom andre familiemedlemmer, 
venner eller støttepersoner i Norge.  
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Omgjøringsbegjæringer mottatt 
 

UNE har mottatt omgjøringsbegjæringer fra 26 familier. Omgjørings-
begjæringene omfatter totalt 112 personer, hvor av 70 er barn og 42 er 
voksne. 

 
UNE har behandlet anmodninger for seks familier. Det er pr 13. august 
gitt tillatelse for tre av familiene, mens tre anmodninger ikke er tatt til 
følge. Det er i to av sakene gitt begrenset tillatelse. De tre sakene som er 
innvilget utgjør totalt 15 personer. I tillegg har UDI innvilget tillatelse til et 
nyfødt barn. 

 
Det er fire familier som ennå ikke har levert en omgjøringsbegjæring. UDI 
har vært i kontakt med alle familiene eller familiens fullmektig i uke 32. To 
av familiene har fortsatt ikke fullmektig, men familiene er satt i kontakt 
med NOAS og SEIF. I en av sakene vil det bli sendt omgjørings-
anmodning i løpet av kort tid, mens det i den andre ikke er klart om 
familien vil fremme omgjøringsanmodning. UDI vil ha kontakt med 
familiene/fullmektig frem til omgjøringsanmodning er levert, eller vi har 
mottatt bekreftelse på at familien ikke ønsker å benytte seg av ordningen. 

 
I enkelte saker har familien fått barn etter uttransportering. Det foreligger 
dermed ikke noe vedtak på barnet som kan omgjøres av UNE, så UDI må 
opprette og behandle familiegjenforeningssak slik at dette barnet også får 
en oppholdstillatelse. UDI har så langt behandlet én slik sak. UDI vil kun 
behandle saker for nyfødte barn der familien har fått innvilget en tillatelse.  

 
Status reise til Norge og bosetting  

 
Det er tre familier som har fått oppholdstillatelse. To av familiene har fått 
begrensede tillatelser og skal dermed ikke bosettes, men innkvarteres på 
mottak. Familiene vil bo i de samme mottakene som før 
uttransporteringen. 

 
For den siste familien er bosettingskommune avklart, men boligen vil 
antagelig ikke være tilgjengelig før etter at familien har ankommet Norge 
og familien vil ha et kortere opphold i mottak. Bosettingskommunen er den 
samme som familien bodde i da de ble uttransportert.  

 
UDI, UD og IOM samarbeider om organiseringen av familienes reiser til 
Norge. Vi ser at dette arbeidet er krevende og tar mye ressurser. Det er 
en utfordring at familienes identitet ikke er dokumentert, samtidig som 
flere land krever at egne borgere benytter landets gyldige reisedokument 
for utreise.  
 
Det er også krevende å organisere reiser ut av flere av landene som 
familiene kommer fra. Det er ikke alle land Norge har ambassade, mens 
f.eks ambassaden i Kabul i utgangspunktet ikke er åpen for å ta i mot 
publikum. 
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Det er ingen familier som har kommet til Norge per 13. august, men vi har 
sendt reisebestilling til IOM i en av sakene og venter at de vil ankomme 
Norge i løpet av kort tid.  
 
Samarbeid og ressursbruk 

 
Ordningen ble iverksatt rett før sommerferien, med en bestilling fra 
departementet om at gjennomføringen av tiltaket skal ha svært høy 
prioritet. Vi opplever at alle etatene har prioritert oppgaven. Det har vært, 
og er, et godt samarbeid og dialog mellom etatene i utlendings-
forvaltningen, dvs. PU, UD, UNE og UDI. Det er også god dialog med de 
frivillige organisasjonene og advokater.  

 
Alle etatene opplever at vi har brukt mye ressurser for å gjennomføre de 
oppgaver ordningen krever. Det er ingen erfaring eller rutiner for en slik 
saksportefølje. Det oppstår dermed nye utfordringer og problemstillinger 
som etatene forløpende og sammen må ta stilling til. Oppgaver som vi på 
forhånd trodde skulle være krevende, som f.eks. oppsporing av familiene, 
har vært enklere å gjennomføre, mens oppgaver og avklaringer av svært 
operativ karakter har krevd mye ressurser og samordning mellom etatene. 
Det har vært behov for å lage spesialrutiner for disse sakene. Dette krever 
at etatene er tett på de ulike prosessene i sakene, for å sikre at rutinene 
følges.  
 
Med hilsen  
 
 
Stephan Mo  
Aavdelingsdirektør  
 Beate Holter 

 seksjonssjef 

 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk i Utlendingsdirektoratet og har 
derfor ingen signatur.  
 
Brevet sendes kun elektronisk.  
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