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Innspill fra UDI - Høring - Forslag til endringer i 
utlendingsforskriften - Godtgjøring og dekning av 
utgifter i forbindelse med oppdrag som 
representant for enslige mindreårige asylsøkere 

 

Utlendingsdirektoratet (UDI) viser til høringsbrev fra Justis- og 
beredskapsdepartementet om forslag til endringer i utlendingsforskriften 
angående godtgjøring og dekning av utgifter i forbindelse med oppdrag 
som representant for enslige mindreårige asylsøkere. UDI har noen få 
kommentarer til forslagene.  
 
Godtgjøring 
UDI stiller seg bak departementets forslag om standardiserte satser for 
godgjøring av representantene. Vi har heller ingen innvendinger mot at 
representantene skal godtgjøres med 8000 kroner frem til gjennomført 
asylintervju.  
 
Når det gjelder godtgjøring etter gjennomført asylintervju, mener vi i 
utgangspunktet at et standardbeløp på 850 kroner i måneden er 
tilstrekkelig. Imidlertid bør det være rom for en noe lempeligere praksis av 
timesgodgjøring i særpregede saker enn det som det er lagt opp til i 
høringsbrevet. Det brukes ordlyden: ”… helt unntaksvis gis godtgjøring 
time for time”. 
 
Et praktisk eksempel der representanten må påregne betydelig mer arbeid 
enn i en ordinær sak, er saker der en enslig mindreårig har fått endelig 
avslag på søknad om beskyttelse og skal returnere til hjemlandet. Erfaring 
har vist at dersom UDI skal lykkes med returarbeidet ovenfor denne 
gruppen, så bør/må representanten være involvert gjennom hele 
prosessen frem til retur faktisk finner sted. Dette henger også sammen 
med at UDI det siste året har blitt mer målrettet i returarbeidet ovenfor 
enslige mindreårige.  
 
I de tilfellene der søknaden om beskyttelse blir avslått og det er snakk om 
retur til hjemlandet, gjennomføres det flere samtaler med barnet. Det kan 
være snakk om 1-2 samtaler i forbindelse med verifiseringsrapport, 
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samtaler med IOM, samtaler med PU/ambassader for utstedelse av 
reisedokumenter og kontakt med familie i hjemland. I tillegg skal det 
gjennomføres individuelle retursamtaler på mottaket og valg av 
returprogram. Etter vår mening er det viktig at representanten er tilstede 
under disse samtalene for å få en forståelse for prosessen og dermed 
kunne trygge og støtte barnet. Slik vi ser det vil det være nyttig for å 
understreke viktigheten av representantens tilstedeværelse at nettopp 
disse tilfellene ble nevnt i forarbeidene.  
 
De samme hensynene kan også gjøre seg gjeldende i saker om 
menneskehandel, tvangsekteskap eller annen særlig sårbarhet.  
 
 
Med hilsen  
 
 
Stephan Mo 
avdelingsdirektør 

 Marius Mølmen Moen 
 underdirektør 
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