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Forespørsel om informasjon om oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere som 
forsvinner fra omsorgssentre og asylmottak 
 
Barneombudet ber om informasjon om hvordan Politidirektoratet følger opp arbeidet med 
enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra omsorgssentre og asylmottak.  
 
Barneombudets mandat 
Barneombudet er statens uavhengige overvåkingsorgan for barns rettigheter i Norge. Etter 
lov om barneombud og tilhørende instruks skal vi arbeide for at barns behov, rettigheter og 
interesser blir tatt hensyn til på alle samfunnsområder. Vi skal særlig følge med på at 
lovgivningen som skal verne om barns interesser blir fulgt, og at norsk lov og 
forvaltningspraksis samsvarer med forpliktelsene etter FNs barnekonvensjon. 
 
Bakgrunn for henvendelsen 
NRK og Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) rapporterte i desember 2022 at de 
siste åtte årene har 892 enslige mindreårige asylsøkere forsvunnet i Norge. 432 av disse 
barna er ifølge NRK fortsatt savnet. Gruppen omfatter både enslige mindreårige asylsøkere 
som er under barnevernets omsorg, samt barn over 15 år som UDI har omsorgsansvaret for. 
 
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl opplyste til Stortinget 05.01.2023 at 
Politidirektoratet i kjølvannet av NRKs reportasjer har iverksatt et arbeid med å se på 
gjeldende rutiner og hvordan disse følges opp i praksis. Ifølge statsråden tilsier 
tilbakemeldingene at rutinene følges og at saker om savnede enslige mindreårige 
asylsøkere håndteres på samme måte som øvrige savnet-saker.  
 
Statsråden opplyste ytterligere at antallet opprettede forsvinningssaker enkelte politidistrikt 
hadde oppgitt til NRK var feilaktig, da nærmere gjennomgang viste at antallet registrerte 
saker var høyere enn først oppgitt.  
 
Barneombudet ønsker følgende informasjon 
Staten er etter FNs barnekonvensjon forpliktet til å sikre at alle barn uten omsorgspersoner 
får samme rett til omsorg og beskyttelse, uavhengig av oppholdsstatus. FNs barnekomité 
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har i generell kommentar nr. 6 (2005) om behandling av enslige barn og enslige barn med 
følgepersoner utenfor deres opprinnelige hjemland, uttalt at staten etter artikkel 6 er 
forpliktet til å gi en mest mulig omfattende beskyttelse mot vold og utnytting.1  
 
Barneombudet ber Politidirektoratet om tilbakemelding på følgende:  
 

- Hvor mange savnede enslige mindreårige asylsøkere er registrert av politidistriktene 
siden 2015? 

- Hvor mange savnede barn som ikke er enslige mindreårige asylsøkere er registrert 
av politidistriktene siden 2015? 

- Hva fremgår av tilbakemeldingene Politidirektoratet har fått fra politidistriktene om 
hvordan gjeldende retningslinjer og rutiner følges? 

- Hvordan vil Politidirektoratet følge opp tilbakemeldingene fra politidistriktene?  

 
 
  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Inga Bejer Engh 
barneombud 

Inger Aasgaard  
seniorrådgiver  

 
 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
  
 
 
 

 
1 CRC/GC/2005/6 avsnitt 26 

har i generell kommentar nr. 6 (2005) om behandling av enslige barn og enslige barn med
følgepersoner utenfor deres opprinnelige hjemland, uttalt at staten etter artikkel 6 er
forpliktet til å gi en mest mulig omfattende beskyttelse mot vold og utnytting.1

Barneombudet ber Politidirektoratet om tilbakemelding på følgende:

Hvor mange savnede enslige mindreårige asylsøkere er registrert av politidistriktene
siden 2015?
Hvor mange savnede barn som ikke er enslige mindreårige asylsøkere er registrert
av politidistriktene siden 2015?
Hva fremgår av tilbakemeldingene Politidirektoratet har fått fra politidistriktene om
hvordan gjeldende retningslinjer og rutiner følges?
Hvordan vil Politidirektoratet følge opp tilbakemeldingene fra politidistriktene?

Med vennlig hilsen

Inga Bejer Engh
barneombud

Inger Aasgaard
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

1 CRC/GC/2005/6 avsnitt 26

Torggata 2-4,
0181 Oslo

Postboks 8889Youngstorget,
0028 Oslo

Side 2 av 2 post@barneombudet.no
+47 22 99 39 50

barneombudet.no
EHF/org.nr.: 971527765

mailto:post@barneombudet.no

