ENSLIGE MINDREÅRIGE
ASYLSØKERE OG
REPRESENTANTORDNINGEN

Rett på representant

Rett på representant?
- Utlendingsloven § 98 a

• Mindreårig
• Søker om beskyttelse eller
• Særskilt ordninger for personer antatt utsatt for menneskehandel
• Befinner seg i Norge
• Ikke foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge eller
• Foreldre i Norge, men «ute av stand» til å ivareta barnets
interesser

RETT PÅ REPRESENTANT
- i praksis -

Barnet kommer til PU

UDI
PU tilkaller representant
Registrering
PU sender elektronisk
melding til UDI (ANK)

v/Ankomstenheten
sender anmodning om
behov for representant
på sikker e-post til
FMOA

FMOA vurderer rett til
representant:
«føre-var prinsipp»

Oppnevning av representant
• Oppnevning av representant skjer av Fylkesmannen i det distrikt
den mindreårige har fast opphold
• Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) får melding fra
ankomstenheten hos UDI og oppnevner representanten tilstede ved
registrering
• Andre Fylkesmenn får melding fra mottaket om nye beboere som
har behov for representant
• Samtykke
• Fylkesmannen treffer vedtak om oppnevning innen 5 virkedager
• Som utgangspunkt kan man ikke opptre som representant uten
vedtak fra Fylkesmannen

Opphør av oppdrag som representant
-

Utlendingsloven § 98 g

Vedkommende er myndig:
• Barnet fyller 18 år etter egen oppgitt dato
• Barnet fyller 18 år etter registreringsdato og det ikke oppstod tvil om alder
hos PU
• Barnet får endret alder til myndig i asylvedtak

Barnet får innvilget en midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag
for permanent opphold i Norge
• Skal oppnevnes verge etter vergemålsloven, jf. vergemålsloven § 16
Barnet forlater Norge

Opphør av oppdrag som representant
-

utlendingsloven § 98 g

Foreldre kommer til Norge eller er igjen i stand til å utøve foreldre- og
vergeansvaret
Barnet flytter –bytte av representant
• Vurdering om bytte er til barnets beste
Representant ber seg fritatt
• Oppgi status i asylsaken
• Oppdraget fortsetter til ny representant eller verge er oppnevnt
Vilkårene for øvrig ikke er til stede

Transittfasen

Representantens oppgaver- utlendingsloven § 98d
Representanten skal ivareta den mindreåriges interesser i saken og ellers
utføre de oppgaver som tilkommer en verge i henhold til annen lovgivning
I asylsaken skal representanten blant annet
a) være til stede ved de samtaler den myndighetene har med den mindreårige
b) bistå den mindreårige ved undersøkelser om identitet, alder mv.,
c) bistå den mindreårige i forbindelse med oppsporing av foreldre eller andre
omsorgspersoner, og
d) ha kontakt med den mindreåriges advokat og holde seg underrettet om
fremdrift i saken.»

Registrering hos Politiets utlendingsenhet (PU)
•
•
•
•
•
•

Alle asylsøkere registreres hos PU
PU tilkaller representant fra vaktordningen hvis søkeren oppgir å være
under 18 år, og kommer uten foreldre
Representanten har rett på en kort samtale med barnet før registrering
for å forklare sin rolle og hva som skal skje videre
PU tar fingeravtrykk og bilde, prøver å kartlegge identitet og reiserute,
innhenter samtykke og annen relevant informasjon til alderstest og
spør kort om asylgrunnlaget
Det blir informert om asylsøkerens rettigheter og plikter
Representanten skal være tilstede under hele samtalen PU har med den
mindreårige

Ankomstsamtale hos UDI
• Etter registering hos PU innkaller UDI ankomstenhet til
ankomstsamtale
• Kort samtale på 1-2 timer, men kan bli noe lenger ved f.
eks Dublin- eller menneskehandelsaker
• UDI spør om asylgrunn, helseproblemer, alder og
identitetspapirer
• Innhenter samtykke til alderstest dersom dette ikke er
gjort hos PU
• Representanten skal være tilstede

Møte barnet på mottak eller omsorgssenter
•
•
•
•
•
•
•

Presenter deg og din rolle ved første besøk
Besøk skjer etter avtale med mottak eller omsorgssenter
Representanten skal påse at barnet får tilstrekkelig omsorg
Påse at barnet får tilstrekkelig helsehjelp
Diskutere med barnet om anskaffelse av identitetspapirer
Drøfte kontakt med familie
Forberede til asylintervju

Bruk av tolk
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Representanten må sørge for forsvarlig kommunikasjon
Skal sikre barnets rett til å bli hørt
Tolkebudsjett på inntil 3800 kr per barn
Bestill gjennom tolkeportalen (www.tolkeportalen.no)
eller tolkeselskap
Oppgi DUF- nummer ved bestilling
Bruk kvalifisert tolk
Bruk god tid
Snakk til barnet ikke tolken
Snakk tydelig, sakte og i korte setninger

Forberedelse til asylintervju
• Samtale med barnet med profesjonell tolk om asylintervjuet
• Forklar barnet hva som skal skje i praksis og UDIs rolle
• Barnet er hovedpersonen under det viktige asylintervjuetPU-registrering/UDI-ankomstsamtale/evt. språk- og
aldersundersøkelse, alt er forberedelse til asylintervjuet
• Oppfordre barnet til å fortelle fritt og sant
• Understrek at alle deltakerne har taushetsplikt

Forberedelse til asylintervju forts.
• Barnet må fortelle fritt, detaljert, nøyaktig og omfattende om
alle problemene som førte til flukten fra hjemlandet
• Barnet må være forberedt på å fortelle detaljerte
opplysninger om hjemstedet for å kartlegge identitet
• Helseproblemer som kan være relevant for saken bør
fremkomme under intervjuet
• Forberede barnet på resultat av språk- og aldersundersøkelse

Særlig om representantens rolle under
asylintervjuet
• Representanten må følge aktivt med under hele asylintervjuet,
men skal ikke blande seg inn i samtalen
• Representanten må påse at pauser tas regelmessig
• Representant og barn får alltid alenetid til å diskutere resultat av
evt. språk- og aldersundersøkelse, og kommentarer tas med i
asylintervjurapporten
• Representanten kan etterpå kontakte advokaten for å diskutere
asylintervjuet

