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Høringsbrev om 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda 
 
Vi viser til departementets brev av 07.09.2012. 
 
UNE gir som vanlig ikke rettspolitiske kommentarer, men har vurdert om forslaget til en 15-månedersregel vil 
være praktikabel, og hvilke konsekvenser den kan få for saksbehandlingen.  
 
Departementets forslag går ut på at ”En utlending med barn som ikke har fått sin klagesak… …avgjort av 
UNE innen 15 måneder…”. Det bør klargjøres om det er tilstrekkelig at utlendingen har barn på det 
tidspunktet UNE avgjør saken, eller om barnet må være født da UNE mottok klagesaken eller tidligere. 
Departementets redegjørelse for bakgrunnen for forslaget tilsier at bestemmelsen vil omfatte utlending med 
barn som er omfattet av søknaden og som befinner seg i Norge, ikke utlending med barn i hjemlandet eller 
barn som fra før av bor i Norge med oppholdstillatelse. Dette kan med fordel presiseres.  
 
Sammenhengen i regelverket kan tilsi at også enslige mindreårige asylsøkere bør omfattes av en 15-mnd-
regel, selv om det ut fra gjeldende saksbehandlingstider neppe vil ha praktisk betydning. Unntak kan ev. 
gjøres for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16-18 år med midlertidig oppholdstillatelse.  
 
I inneværende år, pr. 30.09.2012, har UNE hatt mer enn 15 måneders saksbehandlingstid i 292 avgjorte 
klagesaker, fordelt på 137 voksne og 155 barn, inkludert barn født i Norge. Om barn født i Norge unntas, er 
tallene 255 saker, fordelt på 115 voksne og 140 barn.  
 
Vi kan ikke gi sikre anslag på hvor mange av disse sakene som ville ha blitt omfattet av den foreslåtte 15-
månedersregelen. Noen hadde nok falt inn under unntakene ved at foreldrene har fremlagt falske 
dokumenter, har gitt uriktige opplysninger om opphold i et trygt første asylland, eller ellers kan lastes for at 
klagen ikke er avgjort innen 15 måneder. I høringsbrevet viser departementet videre til at forskriften § 8-12 om 
krav til dokumentasjon på identitet vil gjelde også for de klagesakene som blir mer enn 15 måneder gamle før 
de avgjøres. Erfaringsmessig er det kun i et mindretall av klagesakene at utlendingene fremlegger 
dokumentasjon på identitet. Hvorvidt en 15-måneders regel vil bidra til at flere vil legge fram dokumentasjon 
på identitet, er uvisst. 
 
Etter forskriften § 8-12 annet ledd kan tillatelse gis også i andre tilfeller enn der identiteten er 
dokumentert/sannsynliggjort og hvor vilkårene i § 8-12 første ledd bokstavene a og b ikke er oppfylt. Det bør 
klargjøres om denne bestemmelsen også vil gjelde når tillatelse vurderes etter 15-mnd-regelen.  
 
 
 
 



UTLENDINGSNEMNDA 

Bestemmelsen antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for UNE.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ingunn-Sofie Aursnes 
direktør 

 
 
Ketil Larsen 
fagdirektør 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Utlendingsnemnda og har derfor ingen signatur. 
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