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Orientering om praksisavklaring i UNE – opphør av flyktningstatus og søknad om permanent 
oppholdstillatelse i saker fra Somalia 
 
Det vises til departementets brev til UNE av 05.04.2018.  
 
UNE ønsker å orientere departementet om at UNE nå mener å ha en praksis for hvilket skjæringstidspunkt 
som legges til grunn i saker fra Somalia hvor UDI har fattet vedtak om opphør av flyktningstatus, og klageren 
har søkt og fylte vilkårene for permanent oppholdstillatelse.  
 
På bakgrunn av resultatet i de sakene som UNE har behandlet, er UNEs praksis i disse sakene at stornemndas 
vurderingstidspunkt, 27.03.2017, skal gjelde som et generelt skjæringstidspunkt for når vilkårene for opphør 
av flyktningstatus for retur til Mogadishu var oppfylt. Personer som søkte og fylte vilkårene for permanent 
oppholdstillatelse før 27.03.2017, vil kunne ha krav på permanent oppholdstillatelse. En forutsetning er at 
personen fortsatt fyller vilkårene for denne tillatelsen når UNE behandler saken. I disse sakene er det ikke 
grunnlag for å oppheve flyktningstatus.  
 
Bakgrunnen for praksisavklaringen er at Justisdepartementet i dagjeldende instruks GI-14/2016 instruerte 
Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) om at det skal fattes vedtak om opphør av 
flyktningstatus, jf. utlendingsloven § 37 bokstav e, dersom endringer i den sikkerhetsmessige politiske eller 
menneskerettslige situasjonen i utlendingens hjemland tilsier at det for mange vil være trygt å vende tilbake. 
Endringene må være vesentlige og av en viss varighet, og innebære at utlendingens frykt for forfølgelse ikke 
lenger er velbegrunnet og at utlendingen heller ikke står i reell fare ved retur.  
 
I juni 2017 kom stornemnda i UNE til at det var riktig å oppheve flyktningstatusen og oppholdstillatelsen til 
to klagere fra Mogadishu, fordi de ikke lenger hadde behov for beskyttelse. I begge sakene mente flertallet i 
stornemnda at det hadde vært vesentlige og varige endringer i sikkerhetssituasjonen i Mogadishu, slik at det 
var riktig med opphør av flyktningstatus. Stornemnda vurderte om vilkårene for opphør av flyktningstatus 
var oppfylt på det tidspunktet UDI fattet vedtak i de to sakene, det vil si 27.03.2017.  
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I etterkant av stornemnda ble det klart at det i flere av sakene hvor UDI hadde fattet vedtak om opphør av 
flyktningstatus, var søkt om permanent oppholdstillatelse før stornemndas vurderingstidspunkt, 27.03.2017. 
I henhold til langvarig praksis vil utlendinger som søker om permanent oppholdstillatelse ha rett til dette hvis 
de fyller alle vilkårene på søknadstidspunktet. Stornemnda vurderte ikke om vilkårene for opphør av 
flyktningstatus var oppfylt før 27.03.2017.  
 
I UNEs behandling av klagesakene på vedtak om opphør av flyktningstatus, og avslag på permanent 
oppholdstillatelse fra UDI, har hovedspørsmålet vært om vilkårene for opphør av flyktningstatus for retur til 
Mogadishu var til stede før 27.03.2017, eller om 27.03.2017 skal anses som et generelt skjæringstidspunkt 
for når vilkårene for opphør av flyktningstatus for retur til Mogadishu var oppfylt.  
 
UNE har p.t. behandlet elleve saker hvor klagerne hadde sak om opphør av flyktningstatus og søknad om 
permanent oppholdstillatelse (søkt før stornemndas vurderingstidspunkt 27.03.2017) til behandling. Tre av 
sakene er behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet, resten er behandlet i nemndmøte.  
 
I ni av sakene har UNE kommet til at 27.03.2017 skal være et generelt skjæringstidspunkt for når vilkårene 
for opphør av flyktningstatus for retur til Mogadishu er oppfylt. I alle ni sakene har derfor klagerne blitt 
innvilget permanent oppholdstillatelse (de søkte før 27.03.2017) og fått omgjort sine vedtak om opphør. 
 
I to saker konkluderte UNE med at 27.03.2017 ikke skal være et generelt skjæringstidspunkt, men at det i 
stedet må gjøres en konkret vurdering av om vilkårene for opphør av flyktningstatus for retur til Mogadishu 
er oppfylt på søknadstidspunktet for permanent oppholdstillatelse.  
 
 
Med hilsen 
 
Ellen Kveine Evensen                               Silje Berge 
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