
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARSEL OM ENDRING I RUTINER FRA 19.10.2015 
 

Registrering hos Politiets utlendingsenhet 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er varslet om at Politiets utlendingsenhet (PU) vil registrere 

alle enslige mindreårige asylsøkere på nye lokaler på Politiets mottakssenter Råde (PMR).  

 

Når mindreårige søkere kommer til PUs lokaler i Tøyen, vil de sendes med buss til Råde. Her vil 

de mindreårige bli miniregistrert. Etter registreringen vil mindreårige sendes til Refstad EM-

avdeling. Det er per dags dato meningen at mindreårige på et senere tidspunkt innhentes for 

ferdig registrering på Tøyen. Det er fremdeles uklart om søkere som oppgir å være mindreårige, 

men registreres som 18 år som følge av at politiet vurderer dem som åpenbart overårige vil bli 

boende på PMR eller om disse søkerne også sendes Refstad. Det samme gjelder for mindreårige 

med voksne følgepersoner som ikke har foreldreansvar. 

 

PMRs adresse er: Mosseveien 58, 1640 Råde 

 Det skal være mulig å gå fra både buss og tog til PMR 

 Det tar ca. 45 minutter i bil fra Oslo til PMR 

 

PU vil arbeide i tre skift alle dager: 

 Dagvakt: 07:30 til 16:00 

 Kveldsvakt: 15:00 – 23:30 

 Nattvakt: 23:00 – 08:00 

 

Endringer i forhold til dagens miniregistrering på Råde: 

Råde er delt inn i soner. I den første sonen er det etablert et område hvor søkerne selv skal fylle 

ut grunnleggende personalia og samtykke. Det er utarbeidet elektronisk verktøy for dette. Den 

mindreårige vil få utstedt et kort med elektronisk lagret data. Det er som følge av samtykkedelen 

meningen at representanten allerede her møter den mindreårige. Det er påregnelig at man må 

følge flere barn samtidig. Som følge av taushetsplikt må man ta f.eks. samtykkedelen med et og 

et barn, mens forklaringen om hvem du er og hva som skjer godt kan skje samlet. 

 

I neste sone blir bagasjen skannet, og eventuelle farlige gjenstander fjernes. Representanten får 

nå en pause og kan gå til venterommet.  

 

Etter dette skal søker bytte klær i en egen sone. Klærne får man tilbake på et senere tidspunkt. 

Ved behov gjennomføres helsesjekk.  

 

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: 12.10.2015 

 



 

Søkerne kommer til et nytt venteområde. Her sitter man i påvente av resterende del av 

miniregistreringen.  

 

Signalisering/øvrig del av miniregistrering: Vil skje i et eget område. Her vil representantene og 

tolkene ha et eget venterom. Du vil bli hentet når barnet skal starte med signalisering. Når barna 

er ferdig skal de på et eget venteområde i påvente av transport til omsorgssenter eller mottak. 

 

Vi vil sende dere mer informasjon så fort dette foreligger. 

 

Vaktlister som følge av endringer: 

Enslige mindreårige vil ikke bli registrert på Råde ved oppstart. Nøyaktig tidspunkt for dette vil 

vi avtale nærmere sammen med PU og UDI. Det er enkelte rutiner som må på plass før vi starter 

med registrering av de mindreårige på Råde. Det vil si at vi fortsetter med registrering av enslige 

mindreårige asylsøkere på Tøyen frem til annet er bestemt. Det opplyses om at endringer vil skje 

i relativt nær fremtid.  

 

Dersom det vil foregå kun miniregistrering på Råde og ferdig registrering på Tøyen, vil vi måtte 

ha to vaktlister. Dette til orientering. 

 

Det er ikke sikkert at våre vakttider vil bli helt sammenfallende med PUs skift. Vi er i en prosess 

hvor vi ser nærmere på dette. Det vil likevel være behov for døgnbemanning. 

 

Det vedlegges informasjonshefte som FMOA har gitt innspill til i forbindelse med registrering av 

mindreårige på Råde. Det informeres om at vi i samarbeid med UDI vurderer muligheten for å 

lage lignende informasjon for øvrig flyt som kan plasseres på mottak. 

 

Restanseprosjekt PU? 

En rekke mindreårige har kun blitt miniregistrert. Det er derfor besluttet at hovedtyngden av alle 

mindreårige som er miniregistrert frem til Råde er etablert og i drift, unntas fra ferdig 

registrering.  

 

Kapasitet 

Vi har startet arbeidet med å finne en enklere måte for representantene å melde kapasitet. 

Herunder antall oppdrag de kan påta seg utenom registrering hos PU. Det vil bli elektronisk 

innhenting av informasjon, hvor man blant annet kan si hvilket mottak man ønsker å påta seg 

oppdrag. Vi har forståelse for at det er mer effektivt å ha flere barn på samme mottak.   

 

Endringer i rutiner for oppnevning 

Per dags dato har miniregistrerte barn ikke flyttet fra nærområdet til Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus til ordinære EM-mottak. Vi er imidlertid varslet om at dette kan skje innen nær fremtid. 

Fylkesmannen har dessverre opparbeidet seg restanser på oppnevning av representant. I stor grad 

er dette som følge av en lengre periode med manglende informasjonsflyt mellom PU og UDI. 

Når man startet med at mindreårige ikke skulle overnatte og ankomstene økte, var det meningen 

at alle mindreårige som var miniregistrert skulle bli ferdig registrert samme dag. Fylkesmannen 

la derfor til grunn at barnet ville bli sikret ved at representanten ved ferdig registrering fulgte 

barnet. PU varslet derfor heller ikke UDI i tråd med UDIs rundskriv 2015-003. Det innebar at det 

tok lang tid før Fylkesmannen mottok informasjon om at det var kommet mindreårige som ikke 

var registrert ferdig. Når det ble klarlagt at PUs kapasitet var for liten og at man ikke varslet UDI, 

har instansene kontinuerlig jobbet for å bedre kommunikasjonsflyten. Vi håper derfor at vi i løpet 

av kort tid klarer å være tilbake til en kort saksbehandlingstid for alle oppnevninger.  



 

 

FMOA har de siste månedene kartlagt og forsøkt en rekke midlertidige rutiner for å sikre de 

mindreårige. For at våre rutiner ikke skal være sårbare for fremtidige endringer i 

utlendingsforvaltningen og for best mulig å sikre barnets rettssikkerhet er det besluttet følgende 

rutineendringer fra mandag 19. oktober:  

 

 Når du er på vakt hos PU blir du oppnevnt som representant for den mindreårige 

o Dette gjelder uavhengig av om barnet er over eller under 15 år 

o Dette gjelder uavhengig av om barnet er miniregistrert, hurtigregistrert eller ferdig 

registrert 

 Risikoen for mange oppdrag må vurderes opp mot rettsikkerheten til den mindreårige og 

behovet for å sikre at umiddelbare individuelle forhold følges opp 

o På bakgrunn av at de mindreårige som hovedregel flyttes før transittfasen er 

ferdig, vil man raskere bli fritatt eller delvis fratatt oppdraget 

o Tidsrommet man er oppnevnt for mange enslige mindreårige blir derfor normalt 

liten og kan tilpasses antall vakter man setter seg opp på 

o Du kan be deg fritatt i fra oppdraget, dersom det viser seg at det er for mange 

vanskelige saker, flere barn blir boende over tid i nærområdet eller lignende 

 Når du setter deg på vakt innebærer det at du samtykker til å bli oppnevnt som 

representant for de mindreårige du har på registrering 

o Du samtykker videre til delvis fratakelse fra oppdraget ved flytting til et annet 

embete 

o Det vil si at du får en aktivitetsplikt dersom du mener at du i fremtiden ikke kan 

delta på en eventuell ankomstsamtale eller asylintervju i Oslo. 

o Du vil også ha en aktivitetsplikt dersom du ønsker deg fritatt rett etter en 

registreringsvakt. 

 Vi oppfordrer deg imidlertid til å stå i oppdragene om du kan. Det vises 

her blant annet til at man må søke å sikre umiddelbare straks tiltak, at 

barnet som hovedregel flytter flere ganger enn tidligere og derfor får 

mange voksne å forholde seg til. 

 Vi vil kartlegge muligheten for at man får færre barn når man setter seg opp på vakt.   

 

Hvor skal jeg sende anmodning om fritak – det understrekes at denne rutinen er gjeldende også 

når du ønsker deg fritatt under gjeldende rutiner: 

 Du ber deg fritatt til ansvarlig Fylkesmann. FMOA er ansvarlig for mottak og 

omsorgssenter i eget embetet og Mysebu transittmottak 

 I alle andre tilfeller sender du din henvendelse om fritak til rett embete med kopi til 

FMOA 

o Du skal sende henvendelsen til postmottaket 

o Du må oppgi hvilket mottak eller omsorgssenter den mindreårige bor på 

o Du må oppgi status i asylsaken 

o Du må opplyse embete dersom du ikke samtykker til delvis fratakelse fra 

oppdraget 

 Husk at ditt oppdrag som representant ikke er opphørt før du er fritatt/fratatt oppdraget 

 

Det understrekes at FMOA er saksansvarlig for alle transittmottak og de ordinære mottakene 

Lunner, Spydeberg og Stange dersom du ikke ber deg fritatt. 

 Det innebærer at det er FMOA som yter veiledning og bistand 

 FMOA er ansvarlig for honorarkravet 

 



 

Når jeg er fritatt eller delvis fratatt oppdraget, skal jeg gjøre noe mere? 

 Du må oversende kartleggingsskjemaet til ny representant 

 Du må oversende dokumenter som ny representant kan ha behov for 

 Det er som følge av raske flyttinger, viktig at du innhenter samtykke til dette så tidlig som 

mulig 

 Du er uansett ansvarlig for å vurdere om det er opplysninger som bør sendes ny 

representant, uavhengig av samtykke. Dette må vurderes opp mot barnets alder og 

modenhet, samt viktigheten av de opplysninger som skal formidles videre 

 Dersom du er delvis fratatt oppdraget, er du legitimert til å avtale ankomstsamtale og/eller 

asylintervju med Utlendingsdirektoratet (UDI) 

o Husk at du bør foregå en dialog med deg og ny representant 

o Du får en samtale med barnet før samtalen med UDI 

 

Endringer i rutiner for godtgjøring og utgiftsdekning 

 

Godtgjøring 

Det er lite forutsigbart hvordan asylprosessen til den mindreårige vil forløpe i tiden fremover. 

Både PU og UDI har endret rutiner i løpet av de siste månedene. Det er ikke utenkelig at dette 

også kan skje en eller flere ganger i fremtiden. Det er derfor variabelt hvilke oppgaver en 

representant gjennomfører av det som tidligere har vært standard pålegg, for eksempel samtaler 

med myndighetene. Det er antatt at restansene vil øke og det vites ikke hvor lenge barnet er i 

transittfasen. Når man i tillegg får forholdsmessig deling av den faste satsen både 1-3 ganger, 

medfører dette svært lite forutsigbarhet for representantene. Det er derfor besluttet at man ikke 

anvender standardsats for godtgjøring i tiden fremover. Det vil si at du i oppnevningsvedtak fra 

19. oktober vil bli honorert time for time, med en sats på kr 400. 

 

Det er kun nødvendig arbeid som skal utføres i det enkelte oppdraget som honoreres. I 

utgangspunktet skal du derfor ivareta akkurat de samme oppgavene som tidligere. Du skal 

gjennomføre registrering hos PU, ankomstsamtale, asylintervju og besøk på mottak. 

Representanten skal sikre andre sivile rettigheter som rett til helsehjelp, skole, aktivitetstilbud 

etc.  

 

Dersom du er i tvil på om en oppgave er innenfor eller utenfor mandatet, anbefales du å søke 

veiledning. Så slipper du avkortning av beløpet du søker om å få dekket. 

 

Alle krav hvor du er oppnevnt før 19. oktober vil bli vurdert etter retningslinjene som gjelder i 

dag, med en forholdsmessig deling ved flytting.  

 

Utgiftsdekning 

For oppnevningsvedtak fra 19. oktober 2015 vil du kunne velge mellom standardsats for 

utgiftsdekning i transitt- og ventefasen, eller faktisk utgiftsdekning. Dersom du har gjenstående 

besøkt på mottak eller omsorgssenter i saker hvor du allerede er oppnevnt, vil vi uten søknad 

godkjenne anvendelse av reell utgiftsdekning. Dette selv om du ble oppnevnt før 

rutineendringene. Du må da vedlegge nytt skjema for dette arbeidet og velge mellom reell 

utgiftsdekning eller standardsats.  

 

For at du skal få utbetalt reell utgiftsdekning må du dokumentere reelle utgifter, som vedlegg til 

søknadsskjemaet.  

 Det vil si at det forventes at man tar offentlig transport fra sitt hjemsted til 

ankomstsamtale og asylintervju i Oslo 



 

 

Det innvilges også kjøregodtgjørelse for registrering på Råde og besøk på mottak/omsorgssenter. 

 Satsen er kr 4,10 per km 

 Km løper fra du kjører fra ditt hjemsted eller PMR til mottaket/omsorgssentre 

 

Du kan ikke få innvilget reell utgiftsdekning for samme reise, flere ganger. Det vil si at dersom 

du besøker flere mindreårige samme dag, må utgiften føres opp på et av barna. Det samme 

gjelder dersom du besøker flere barn på samme mottak/omsorgssenter samme dag. 

 

Det er utarbeidet nye skjemaer, se vedlegg. 

 

Dersom du gjør mer enn det som er standard i transittfasen, må du skrive et kort notat om hvorfor 

dette var nødvendig oppfølging av ditt oppdrag. 

 

Varsel om mulig endring ankomstsamtaler 

Ankomstenheten opplyser om at de tar inn enkelte barn til ankomstsamtale og unntar dem ferdig 

registrering. Som følge av korte registreringsrapporter, vil samtalen kunne ta noe lengre tid enn 

det som er vanlig. Det sendes ut mer informasjon så fort vi har mottatt dette.  

 

Varsel om endringer i asylintervju 

Ikke alle mindreårige skal til intervju i Oslo. Ordningen har lenge vært i kraft for mindreårige 

som flyttes til Sunndal mottak. De har blitt intervjuet i Trondheim eller på mottaket via videolink 

med UDIs avdeling i Trondheim. Det vurderes nå om dette også skal gjelde mindreårige som 

flyttes til Jarlen og Steinkjer. 

 

Det sendes mer informasjon om dette, så fort vi har mottatt den.  

 

Vedrørende ressurser hos FMOA 

Regjeringen har foreslått en tilleggsbevilgning til alle fylkesmannsembetene på kr 3. millioner. 

Denne ble behandlet i Stortinget tirsdag 6. oktober 2015. Når endelig ekstrabevilgning er vedtatt 

skal den fordeles på embetene.  

 

FMOA har frem til dette fått omfordelt midler innenfor gjeldende budsjett for 

fylkesmannsembetene. Det innebærer at vi foreløpig har ansatt tre nye personer.  

 

Vi ønsker velkommen til: 

 

Jan Erik Arvesen, e-postadresse: fmoajea@fylkesmannen.no 

Ane Apeland, e-postadresse: fmoaaap@fylkesmannen.no 

Thea Normann, e-postadresse: fmoatno@fylkesmannen.no 

 

Vedørende saksbehandlingstid godtgjøring 

Vi håper på tilføring av mer ressurser innen kort tid. Det vil medføre at vi kan få ned 

saksbehandlingstiden på behandling av godtgjøringskrav. 

 

Det understrekes at ditt krav på godtgjøring og utgiftsdekning ikke er avhengig av 

ekstrabevilgninger eller ressurstilførsler til embetet. Du vil få utbetalt godtgjøring og 

utgiftsdekning. Disse honorarkravene utbetales ikke fra vårt driftsbudsjett. 

 

mailto:fmoajea@fylkesmannen.no
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil understreke at dette er en prioritering og vi vet at det er 

svært viktig at vi får ned saksbehandlingstiden. Vi vet at det har og kan sette representantene i en 

vanskelig situasjon. Vi beklager dette på det sterkeste.  

 

Maksimalt antall oppdrag i transittfasen 

Det vil ikke lenger være slik at man kan påta seg et begrenset antall oppdrag i transittfasen. Hvor 

lenge man er oppnevnt i en sak er svært varierende. De aller fleste flytter og får oppnevnt en ny 

representant før transittfasen er ferdig.  

 

Du er likevel ansvarlig for at du selv har tilstrekkelig med tid til å følge det enkelte oppdraget. 

Det må derfor løpende vurderes om du har tilstrekkelig kapasitet. Herunder må du se hen til hvor 

mange saker du er delvis fratatt, hvor du skal gjennomføre ankomstsamtale og asylintervju, hvor 

mange andre forpliktelser du har som ligger fast på dagtid.  

 

Det er lov å si nei når du får henvendelse fra oss om å påta deg et oppdrag! 

 

Våre hjemmesider 

Fylkesmannsembetene har endret plattform for nettsidene. Vi holder på med en oppgradering av 

informasjon. På sikt håper vi at siden blir anvendelig for dere representanter. Det skal nå være 

mulig å anvende nettsidene på mobil og nettbrett.  

 

Link: https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Helse-omsorg-og-

sosialtjenester/Vergemal/ 

 

 

Stående honnør til alle våre representanter 

Dere gjør en fantastisk jobb i en tid med mange søkere og stadige rutineendringer. Vi er utrolig 

heldige som har opparbeidet oss et erfarent representantkorps. Takk for at du stiller opp! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Eldbjørg Sande 

avdelingsdirektør 

Mona Choon Rasmussen 

seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Vedlegg: 

Skjema for transittfasen 

Sammendrag av rutineendringer: 

 Alle representantene skal følge alle saker etter registrering 

 Timesgodtgjøring innføres som hovedregel i transittfasen 

 Du trenger ikke søke om utgiftsdekning, anvendelse av bil til registrering på Råde og 

besøk på mottak og omsorgssenter. 

 Det vil bli behov for representanter til registrering både på Tøyen og på Råde 

 Du er selv ansvarlig for å vurdere egen kapasitet. Det er lov å si nei! Husk at du skal 

gjennomføre eventuelle ankomstsamtaler, intervju og ha tilstrekkelig med tid til å 

ivareta den mindreåriges rettssikkerhet. 
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Skjema for miniregistrering 

Oppdatert liste over omsorgssentre 

Informasjonshefte Råde 


