
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDRING I RUTINER FOR VAKTLISTER OG INFORMASJON OM 

KONSEKVENSER VED OPPNEVNING SOM REPRESENTANT ETTER 

REGISTRERING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE 
 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) har på bakgrunn av de store ankomstene av enslige 

mindreårige asylsøkere og omlegging av rutiner hos Politiets utlendingsenhet (PU) ved 

registrering, hatt en tett dialog med Politiets utlendingsenhet, Ankomstenheten (ANK) og 

Barnefagligenhet (BFE) i Utlendingsdirektoratet (UDI). De midlertidige rutinene innført av 

Fylkesmannen 22. juli 2015 har vært under kontinuerlig evaluering som følge av stadige 

justeringer.  

 

Det er etter gjennomført møte med Politiets utlendingsenhet 8. september 2015 besluttet å 

gjennomføre endringer i våre vaktlister. Våre midlertidige retningslinjer og justeringen i disse vil 

innebære endringer i når du blir oppnevnt som representant etter en registrering hos Politiets 

utlendingsenhet. 

 

Begrepsavklaring ved registrering 

 

Miniregistrering: 

Registreringen innebærer at den mindreårige registreres inn i utlendingsforvaltningens 

saksbehandlersystem DUF, det tas fingeravtrykk og bilde. Barnet sendes mottak, men er ikke 

registrert ferdig av PU. Registreringen vil ferdigstilles enten i PUs lokaler eller tiltaket den 

mindreårige bor på. 

 

Hurtigregistrering: 

Hurtigregistrering innebærer at barnet er registrert ferdig hos PU, men tiden registreringen tar er 

normalt kortere enn normalt. Den mindreårige skal derfor i slike tilfeller fortsette i 

asylprosessløpet med mulig ankomstsamtale og asylintervju. 

 

Normal registrering: 

En fullverdig registrering. 

 

Utvidet registrering: 

Registrering som gjennomføres på visse vilkår, PU stiller i slike tilfeller nødvendige spørsmål 

om asylgrunnlag og returforutsetninger. 

 

Endring i vaktlister 

Til alle representanter 

 

 

Vergemålsavdelingen 
 
Postboks 8111 Dep 
0032 Oslo 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
Telefon: 22003700 
 
www.fmoa.no 
Organisasjonsnummer NO 974 761 319 
 
Deres ref.:  
Deres dato:  
Vår ref.: 
Saksbehandler: Mona Choon Rasmussen 
 
Dato: 15.09.2015 

 



 

PU er som følge av de store ankomstene avhengig av å gjennomføre så mange 

hurtigregistreringer og normal registreringer på mindreårige asylsøkere, som det er mulig å 

gjennomføre.  

 

Det kan som følge av nye ankomster samme dag, likevel vise seg at det vil være behov for å 

miniregistrere flere barn en antatt eller registrere ferdig barn dersom det i løpet av registreringen 

fremkommer opplysninger som tilsier at barnet bør registreres ferdig.  

 

På denne bakgrunn anser Fylkesmannen at det ikke er formålstjenlig med inndelingen i 

vaktlister. Det vil si at vaktlisten for miniregistrering (tidligere begrep var hurtigregistrering) vil 

bli avviklet.  

 

Det vil nå være en hovedvakt- og en reserveliste. Du må derfor vurdere din kapasitet til å følge 

opp saker fullverdig før du setter deg opp på vakt. Det vil som det alltid ha vært være en 

oppmøteplikt hos PU på to timers varsel. PU kan ringe deg både dagen før vakten din og under 

hele vakttiden. 

 

Ny ordning trer i kraft fra 5. oktober 2015. Hovedvaktlisten åpnes for påmelding for perioden 5. 

oktober til 29. november 2015 den 24. september 2015, kl. 17:00 og stenges 27. september kl. 

17:00. I denne perioden er det en maksimal grense på to vakter per representant. Den 28. 

September 2015 vil representanter med generelt fritak bli tilbudt ledige vakter på 

hovedvaktlisten.  

 

Reservelisten vil fra 2. oktober 2015 stenges hver fredag kl. 08:00, for vakter påfølgende uke. 

 

Konsekvenser ved oppnevning 

 

Hurtigregistrerte, normal registrerte, utvidet registrering: 

Representanten vil som vanlig bli oppnevnt som barnets representant, med mindre det foreligger 

et opphørsgrunnlag, jf. utlendingsloven § 98 g. 

 

Miniregistrerte barn under 15 år: 

PU skal prioritere disse barna til normal registrering. Dersom barnet likevel miniregistreres og 

sendes omsorgssenter, så skal barnet unntas videre registrering og sendes rett til vanlig 

asylsaksprosess. Representanten som deltok på miniregistrering skal derfor følge opp saken frem 

til fritak av ny Fylkesmann. 

 

Det innebærer at PU i alle disse sakene må sende en elektronisk melding til ANK. 

 

Miniregistrerte barn over 15 år: 

Representanten som er med på miniregistrering vil på bakgrunn av antatt saksomfang og 

manglende elektronisk melding mellom PU og ANK ikke kunne følge saken videre. Når 

Fylkesmannen mottar anmodning fra UDI om at den mindreårige er miniregistrert, vil vi be 

representanter om å melde seg til oppdraget.  

 

Den personen som da blir oppnevnt vil følge barnet videre.  

 

Det vil kunne skje ulike løsninger med hvordan barna blir registrert ferdig. Herunder vil PU 

kunne anvende vaktlisten og hente barn til PU for å fullføre registreringen. I slike tilfeller vil den 



 

personen som blir innkalt bli stadfestet som representant for denne oppgaven. Personen oppnevnt 

etter miniregistrering vil fortsette som barnets representant.  

 

PU vil i andre tilfeller planlegge å reise til et mottak for å gjennomføre registreringer. 

Fylkesmannen vil i disse sakene bli varslet. Det vil sendes ut en felles e-post til alle 

representanter om hvor mange registreringer som kan bli gjennomført aktuell dag. Dersom et av 

dine barn bor på tiltaket og du kan stille på registrering. Det kan komme enkeltsaker hvor det 

ikke er mulig at representanten oppnevnt ved miniregistrering følger barnet når man blir ferdig 

registrert. En representant vil da bli tilkalt etter vaktordningen og stadfestes i etterkant for denne 

oppgaven. 

 

Restanser på miniregistrerte: 

Ordningen trer først i kraft 5. oktober som følge av at representantene må ha muligheten til og 

forsvarlig innrette seg etter nye retningslinjer.  

 

Det er per dags dato restanser og PU har per dags dato ikke kapasitet til å registrere alle ferdig 

innen kort tid. Fylkesmannen vil derfor oppnevne midlertidig representant for de mindreårige. 

Representanten som blir oppnevnt skal følge barnet igjennom hele asylsaken og ellers ivareta de 

forhold som tillegger foreldreansvaret.  

 

Representanten som eventuelt innkalles på vaktordningen og er med på ferdig registrering vil kun 

stadfestes for denne oppgaven.  

 

Honorar 

Dersom du kalles inn fra vaktordningen må du derfor kartlegge om barnet tidligere er 

miniregistrert. Dersom du kun deltar på ferdig registrering anmodes du om umiddelbart å sende 

inn honorarskjema. Du vil motta godtgjøring time for time med en sats på kr 400. 

 

FMOA beklager på det sterkeste at saksbehandlingstiden på godtgjøringskrav har gått opp. Vi 

prioriterer dette såfremt det er forsvarlig mellom de prioriterte oppgavene våre: oppnevning av 

representant, rekruttering av representanter og bistand. Vi håper at situasjonen vil avhjelpes 

innen rimelig tid, da forholdet er varslet departementet og vi håper på en bedret ressurssituasjon. 

 

 

Vi benytter anledningen til å takke alle representantene for den fantastiske innsatsen dere 

har gjort og gjør for å ivareta rettssikkerheten til de enslige mindreårige asylsøkerne. 

 

 

Med hilsen 

 

Mona Choon Rasmussen 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert. 
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Barne-, ungdom- og familieetaten ved region øst 


