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Høring — forslag til endringer i utlendingsforskriften — godgjøring og 
dekning av utgifter i forbindelse med oppdrag som representant for enslige 
mindreårige asylsøkere 
 

1.  Innledning 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 4.1.2013 vedrørende ovennevnte høring. 

 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 

høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 

våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 

lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 

Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.  

 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot 

advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt 

bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom 

disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen 

har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 

lovutvalget for asyl- og utlendingsrett. Lovutvalget består av Bente Mostad Tjugum (leder), Sigrid 

Broch, Halvor Frihagen, Per-Erik Gåskjenn og Brynjulf Risnes. 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

 

2. Advokatforeningens merknader 

 

Advokatforeningen er enig i hovedtrekkene i de foreslåtte endringene.  
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Det er et behov for å styrke den økonomiske kompensasjonen til representanter for enslige 

mindreårige asylsøkere for å styrke rekrutteringen av representanter/verger og for å bidra til å 

heve kvaliteten i det arbeidet som representantene gjør. Enslige mindreårige asylsøkere er en 

spesielt sårbar gruppe og bør ha en permanent oppfølging fra en egen tillitsperson i 

søknadsperioden. 

 

Advokatforeningen gir på denne bakgrunn sin støtte til de økninger i satser og muligheter til 

utgiftsdekning som foreslås i forskriftsendringen. Advokatforeningen vil samtidig oppfordre til en 

fleksibel praktisering av muligheten for representanter til å kreve timegodtgjørelse ut over de 

faste satsene hvor dette er påkrevet, jf forslagets § 17-34 annet ledd, og til muligheten for 

individuell utgiftsdekning etter § 17-35 annet ledd.  

 

Advokatforeningen vil oppfordre departementet til å evaluere effekten av forskriftsendringene 

etter noe tid slik at man kan vurdere om det er behov for ytterligere endinger i de faste satsene 

eller endret praksis for individuelle fastsetting av godtgjørelse/utgifter for å oppnå den ønskede 

styrkingen av representasjonsordningen for enslige mindreårige asylsøkere. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Erik Keiserud        Merete Smith 

leder         generalsekretær 

 

 

 

 

 

 


