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Bosetting begrensede tillatelser og konsekvenser for barn
Justis- og beredskapsdepartementet viser til deres brev av 20. mai 2016, og brev av 9.
januar 2017. Vi beklager at det har tatt tid å besvare henvendelsene, og besvarer
brevene samlet.
Departementet har merket seg Barneombudets bekymring for bruken av begrensede
oppholdstillatelser for barn og unge, samt anbefaling om å gjenoppta bosetting av
enslige mindreårige som har fått begrenset tillatelse etter utlendingsloven § 38 femte
ledd.
Enslige mindreårige med begrenset tillatelse i påvente av dokumentert identitet, jf.
utlendingslovens § 38 femte ledd og utlendingsforskriften § 8-12, kan fra 2. februar
2017, gis bistand til å bosette seg i en kommune. I samsvar med tidligere praksis
mellom februar 2013 og juni 2014 skal bistand til bosetting iverksettes først etter at
søknad om førstegangsfornyelse er innvilget.
I 2015 kom det 5 480 asylsøkere til Norge som oppga at de var enslige mindreårige.
Mange av disse søknadene ble behandlet av UDI i 2016. Det høye ankomsttallet i 2015
er en del av forklaringen på et høyt antall begrensede tillatelser i 2016. I 2016 ble det
gitt 269 begrensede tillatelser til enslige mindreårige etter utlendingsloven § 38 femte
ledd, utlendingsforskriften § 8-12. I 2015 ble det gitt 48 slike tillatelser. Ved utgangen av
2016 var det tilsammen 260 enslige mindreårige i mottakssystemet med begrenset
tillatelse i påvente av dokumentert identitet, hvorav 120 i omsorgssentre.
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I perioden 2012-2016 fikk totalt 401 enslige mindreårige begrenset tillatelse i påvente av
dokumentert identitet. I samme periode fikk 77 enslige mindreårige innvilget en
tillatelse uten begrensinger ved fornyelse. Det gikk mindre enn to år for 90 prosent av
denne gruppen til de fikk en tillatelse uten begrensinger.
Departementet vil understreke at alle som fyller vilkårene for beskyttelse (asyl) får
oppholdstillatelse i Norge som danner grunnlag for bosetting i en kommune, selv om
de ikke har fremlagt dokumenter på sin identitet.
For asylsøkere som får avslag på søknad om beskyttelse, men opphold på humanitært
grunnlag, er hovedregelen at identiteten skal være sannsynliggjort. Der det er praktisk
mulig skal ID-dokumenter fremlegges. Det kan gis oppholdstillatelse på humanitært
grunnlag uten begrensninger etter utlendingsforskriften § 8-12. Det forutsetter at det er
umulig å fremskaffe slike dokumenter med tilstrekkelig notoritet, eller at hensynet til
søkerens sikkerhet tilsier at søkeren ikke kan pålegges å kontakte hjemlandets
myndigheter.
I andre tilfeller kan det gis en begrenset tillatelse i påvente av at identiteten
dokumenteres. Formålet med begrensningene er å motivere til å fremlegge IDdokumenter. Dersom søkeren har gjort det som er mulig for å klarlegge egen identitet,
men ikke har lykkes i å fremskaffe dokumenter, kan det gis ordinær oppholdstillatelse
uten begrensinger. Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE)
som gjør disse vurderingene i den enkelte sak.

Med vennlig hilsen

Hege Hovland Malterud
avdelingsdirektør
Mona Dia
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur
Kopi
Utlendingsdirektoratet (UDI)

2/2

