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Praksisnotat – barnets beste i saker om utvisning for brudd på 

utlendingsloven mv.  

1 Innledning 

 

Hovedtemaet i notatet er UNEs vurderinger av hensynet til barnets beste i utvalgte utvisningssaker.   

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn, jf. FNs 

barnekonvensjon (BK) art. 3, Grunnloven (grl) § 104 annet ledd og menneskerettsloven § 2 nr. 4.  

I utvisningssaker kommer hensynet til barnets beste inn når forholdsmessigheten av tiltaket 

vurderes. Se utlendingsloven (utl) § 70 der dette hensynet dessuten er nevnt uttrykkelig. Hensynet er 

også relevant når innreiseforbudets varighet fastsettes, jf. utl § 71 annet ledd og utf § 14-2. 

Videre sier notatet noe om hvordan barns rett til å bli hørt er håndtert (utf § 17-3, ut fra hensynet til 

å få saken opplyst «så godt som mulig» mht. hva som er til barnets beste. 

Notatet gjennomgår vedtak/beslutninger i 2015 etter at Høyesterett avsa dom i den såkalte Maria-

saken 29.01.2015 (Rt-2015-93), der Høyesterett la stor vekt på hensynet til barnets (Marias) 

statsborgerrettigheter. Der «avgjørelser» benyttes i notatet er det et fellesbegrep for UNEs 

klagevedtak og UNEs beslutninger om ikke å omgjøre sitt eget vedtak. For å begrense notatets 

omfang, og samtidig å få belyst «Maria-dommen», tar det bare for seg saker om brudd på 

utlendingsloven der klageren og barnet har et familieliv (eller hadde et før klageren forlot Norge). 

Tilfeller der barnet/familien allerede har utreiseplikt holdes utenfor: Barnets beste er da vurdert i 

barnets sak uten at barnet har fått tillatelse, og barnet gir ikke klageren tilknytning til riket.  

Avgjørelser i totalt 40 utvisningssaker er innhentet fra UNEs interne praksisoversikter og 

gjennomgått.  Alle relevante vedtak om hel eller delvis endring av utvisningsvedtaket er tatt med, 

samt et noenlunde representativt utvalg avgjørelser der utvisningsvedtaket ikke er endret.  

 

2 Relevante momenter i den konkrete forholdsmessighetsvurderingen 

 

Hensynet til barnets beste vurderes under spørsmålet om utvisning vil være et uforholdsmessig tiltak 

overfor «de nærmeste familiemedlemmene» (utl § 70 første ledd) og ved fastsettelsen av 

innreiseforbudets varighet (utl § 71 annet ledd annet punktum og utf § 14-2).  I UNEs avgjørelser er 

samlet sett en rekke relevante (under-) momenter berørt. Opplistingen er ikke uttømmende: 

 Omstendighetene rundt/tidspunktet for etableringen av familielivet med barnet, f.eks. om 

etableringen har skjedd under ulovlig opphold, etter forhåndsvarsel om utvisning, etter UDIs 

utvisningsvedtak eller etter UNEs utvisningsvedtak 

 Om klageren har unndratt seg et endelig, gyldig utvisningsvedtak (taler mot omgjøring) 

 Graden av utøvelse av familieliv mellom klageren og barnet/barna  

 Den utvistes rolle som forelder og betydning som omsorgsperson 
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 Muligheten for kontakt ved ev. familiesplittelse i utvisningsperioden (bl.a. telefon o.l.) 

 Om klageren eller den herboende forelderen fungerer som hovedomsorgsperson 

 Omsorgssituasjonen ved utvisning, bl.a. ut fra om det er uaktuelt eller uforholdsmessig å 

forutsette at barnet følger klageren til dennes hjemland, den herboende forelderens 

omsorgsevne og nettverk i Norge, og om noen av barna har spesielle omsorgsbehov 

 Betydningen av om barnet/noen av barna er norsk statsborger, jf. «Maria-dommen» 

 På hvilken måte og i hvilken grad barnet/barna har blitt hørt under saksbehandlingen i UDI 

og/eller UNE (i flere avgjørelser kommenteres dette ved fastsettelsen av innreiseforbudet). 

 

3 Praksisredegjørelse basert på de gjennomgåtte avgjørelsene 

 

3.1 Innledende kommentarer  

Grunnlaget for utvisning i disse sakene er i hovedsak ulovlig opphold/unndragelse fra gjennomføring 

av vedtak, ulovlig arbeid eller uriktige opplysninger av vesentlig betydning. Forholdets alvor varierer 

en god del, ut fra varigheten av ulovlig opphold/arbeid og/eller omfanget av uriktige opplysninger. 

Normalt er innreiseforbudet tidsbegrenset til fem eller to år. 

Sakene gjelder klagere fra bl.a. Midtøsten, Balkan, flere land i hhv. Afrika og Asia samt statsløse.   

18 av de 40 sakene gjelder behandling av anmodning om omgjøring av UNEs endelige klagevedtak 

om utvisning, mens øvrige saker gjelder behandling av klagen over UDIs vedtak.  

38 av 40 saker er avgjort av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet (NL), en sak er avgjort i 

nemndmøte uten personlig fremmøte (NUP), og en sak er avgjort i nemndmøte med personlig 

fremmøte (NMP). Se omtale av bl.a. nemndmøtesakene under punkt 3.4. 

Hensynet til barnets beste og relevante konvensjons-, lovs- eller grunnlovsbestemmelser er nevnt og 

vurdert i så å si alle avgjørelsene. Hvordan og hvor utfyllende UNE gjør en slik vurdering avhenger 

bl.a. av forholdets alvor og omsorgssituasjonen. I enkelte tilfeller består barnets beste-vurderingen i 

klagesaker i at UNE tiltrer UDIs konkrete begrunnelse. 

Det er eksempler på at vurderingen av spørsmålet om UNE bør omgjøre sitt eget vedtak, og dermed 

også vurderingen av hensynet til barnets beste, (hovedsakelig) består i at UNE viser til tidligere 

vurderinger og at det ikke er noe nå som tilsier en endret vurdering. UNE har unntaksvis vist til at 

hensynet til barnets beste ikke tilsier en vurdering av forholdet til BK art. 3 og Grunnloven (grl) § 104 

annet ledd mv. når et gyldig vedtak anmodes omgjort, fremfor at klageren henvises til å søke om 

opphevelse av innreiseforbud (der de nevnte internasjonale forpliktelsene vil bli vurdert).  

Utvisningsvedtaket er opprettholdt helt eller delvis i de aller fleste sakene som er gjennomgått, slik at 

selve utvisningen består (eventuelt med et kortere innreiseforbud). Dette betyr at UNE bare 

unntaksvis har ment at konsekvensene for barnet av utvisningen er så alvorlige at utvisningsvedtaket 

må omgjøres (slik at klageren ikke utvises).  
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3.2 Utgangspunkter når UNEs utvisningsvedtak anmodes omgjort og UNE anser 

vedtaket gyldig 

UNE slår som regel fast at UNEs utvisningsvedtak er gyldig og endelig. Videre uttaler UNE gjerne også 

at det må foreligge tungtveiende grunner som taler for omgjøring når utlendingsforvaltningen ikke 

har risikoen for den senere utviklingen i saken (f.eks. at små barn har knyttet sterkere bånd til 

klageren fordi han ikke har forlatt riket etter UNEs utvisningsvedtak). Ofte viser UNE til at en streng 

praksis i omgjøringsspørsmålet vil kunne motivere klageren til å respektere vedtaket gjennom å 

forlate riket, og dermed sikre respekten for lovens formål og en rettferdig behandling i forhold til 

utviste som har forlatt riket (UNE viser eventuelt også til lovens system  med at nye forhold som 

hovedregel skal  vurderes etter søknad om opphevelse).  

Utfallet av UNEs behandling vil også her bero på en konkret vurdering av hensynet til barnets beste 

tatt i betraktning av barnets tilknytning og omsorgssituasjon «i dag», selv om UNE oftest tar 

uttrykkelig utgangspunkt i at det foreligger et endelig, gyldig utvisningsvedtak som ikke er etterlevd 

av klageren. Dette illustreres av eksempler nevnt i punkt 3 forøvrig.  

3.3 Særlig om UNEs vurdering og vektlegging av barns norske statsborgerlige 

rettigheter mv. 

I størsteparten av de utvalgte sakene var klagerens barn norsk statsborger da UNE (sist) vurderte 

saken.  Videre var barnet/barna norsk statsborger i 11 av de til sammen 14 sakene der 

innreiseforbudet ble satt ned eller utvisningen omgjort.   

Om og hvordan betydningen av barnets norske statsborgerskap blir vurdert, inkludert hensynet til 

utøvelse av barnets statsborgerlige rettigheter, vil kunne påvirke hvordan hensynet til barnets beste 

blir vurdert. Det varierer i hvilken grad UNE har gitt barns norske statsborgerskap selvstendig 

betydning og plass i vurderingen. Videre varierer det om UNE uttrykkelig har vurdert forholdet til 

Høyesteretts dom i «Maria-saken» hvis den ikke er påberopt av klageren. Det er eksempler på at 

dommen ikke er påberopt av klageren men uttrykkelig nevnt av UNE. I flere tilfeller der dommen ikke 

er nevnt uttrykkelig av UNE, og heller ikke påberopt av klageren, er betydningen av barnets norske 

statsborgerskap likevel vurdert men utvisningen ikke omgjort.  

Der Maria-dommen er påberopt av klageren er det flere eksempler på henvisninger til dommen og 

inngående, konkrete vurderinger av dens betydning i saken: I et illustrerende klagevedtak viste UNE 

til at saken skiller seg i betydelig grad fra Maria-saken på flere viktige punkter. I motsetning til i 

Maria-saken hadde foreldrene her felles foreldreansvar, barnet var registrert på herboende fars 

adresse, og det måtte antas å ha vært ikke ubetydelig samvær fra far ble løslatt i januar 2015 og til 

klageren og barnet reiste ut i slutten av september. Saken inneholdt ikke opplysninger som tilsa at far 

i Norge ikke skulle være i stand til å gi barnet tilfredsstillende omsorg om foreldrene hadde valgt den 

løsningen. UNE viste også til dommens avsnitt 78 og forskjeller mellom sakene i den konkrete 

omsorgssituasjonen ved retur til klagerens hjemland (i dette tilfellet et land i Sørøst-Asia). Videre 

viste UNE til dommens avsnitt 77, la vekt på at barnet her var tre år (to år yngre enn Maria var), og 

påpekte at innreiseforbudet her var to år (mot fem år i Maria-saken) og vil være utløpt i god tid før 

barnet har fylt fem år.  Dette tilsa at hensynet til barnets utøvelse av statsborgerlige rettigheter mens 

morens innreiseforbud står ved lag burde tillegges vesentlig mindre betydning enn i Maria-saken.  
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Det er også eksempler på at UNE har uttalt at Høyesteretts dom i Maria-saken ikke kan anses å ha 

vært uttrykk for rettstilstanden da klageren ble utvist, og at rettsutviklingen etter UNEs endelige og 

gyldige vedtak ikke tilsier at dette omgjøres.  

Blant avgjørelsene i de 40 sakene har (norske) barn helt unntaksvis fått partsrettigheter i 

utvisningssaken, etter at klageren (advokaten) har påpekt at dette ikke er gitt tidligere: I en 

utvisningssak i forbindelse med et svar på varsel om stevning, som i tråd med UNEs rutiner ble 

behandlet som en omgjøringsanmodning, ga UNE barnet partsrettigheter.  

Betydningen av barns norske statsborgerskap belyses ytterligere under punkt 3.4 og 3.5. 

3.4 Vurderingen av barnets beste når selve utvisningen opprettholdes 

Når UNE mener at barnets/barnas omsorgssituasjon vil være tilfredsstillende ved en utvisning av 

klageren, har utvisningen som sådan har blitt opprettholdt også der UNE konkluderer med at det vil 

være til barnets beste at klageren ikke utvises. Situasjonen kan være at barnet/barna forutsettes å bli 

igjen i Norge sammen med herboende omsorgsperson, at UNE mener at vedtaket ikke medfører 

familiesplittelse siden familien kan bo i klagerens hjemland eller et tredjeland, eller at barnet 

forlater/har forlatt riket sammen med klageren (hovedomsorgsperson, ev. eneste omsorgsperson).  

I sakene der UNE har opprettholdt utvisningen er det betydelig flere tilfeller hvor innreiseforbudet i 

tidligere vedtak var  to år enn der det var fem år, og i syv saker er det satt ned til to år jf. nedenfor.  

To års innreiseforbud er lovens normale minimum. I seks av sakene der UNE endret innreiseforbudet 

er det satt ned fra fem år til to år, og det er satt ned fra varig til to år i saken avgjort i NMP (se omtale 

av denne rett nedenfor). Men i en sak endret UNE (NL) innreiseforbudet fra to til ett år: Klageren 

hadde over fire år og åtte måneder ulovlig opphold i Norge. Barnet og herboende forelder er norske 

statsborgere, og hadde kommet tilbake til Norge etter opprinnelig å ha fulgt klageren til dennes 

hjemland. Innreiseforbudet ble satt ned fra to år til ett år i klageomgangen, under henvisning til 

praksis i sammenlignbare saker. Tatt i betraktning at klageren forlot Norge nesten ett år før UDIs 

utvisningsvedtak mente UNE at den lange saksbehandlingstiden gjør to års innreiseforbud 

uforholdsmessig. UNE hadde særlig lagt vekt på hensynet til klagerens barn, og at varigheten av 

innreiseforbudet og en langvarig atskillelse fra den utviste forelderen har stor betydning for et så lite 

barn. En anmodning om omgjøring av UNEs vedtak ble senere ikke tatt til følge.   

I saken som ble avgjort i nemndmøte med personlig fremmøte (NMP) satte UNE innreiseforbudet 

ned fra varig til to år. Grunnlaget for utvisningen var omgåelsesekteskap (også kalt 

proformaekteskap). Da UNE behandlet saken var klagerens barn, norsk statsborger, nesten tre og et 

halvt år gammel. Ut fra opplysningene i nemndmøtet la nemnda til grunn at barnet er bosatt 

sammen med sin mor (klageren) og at mor er barnets primære omsorgsperson. Av forklaringen fra 

klageren og barnets far under nemndmøtet fikk nemnda klart inntrykk av at samværet med barnet er 

svært begrenset. Nemnda uttalte bl.a. at hvis foreldrene beslutter at barnet skal bli igjen i Norge vil 

utvisningen innebære en familiesplittelse da barnet skilles fra sin primære omsorgsperson. Hva som 

er til barnets beste i denne saken fant nemnda det vanskelig å ta stilling til. Nemnda nevnte bl.a. at 

det på kort sikt kan innebære en belastning for barnet å flytte fra sin mor og til sin far, men at det 

også vil kunne innebære en belastning for henne å bryte opp fra Norge og bosette seg i nye 

omgivelser i klagerens hjemland. Men nemnda påpekte at barnet er lite og således i stor grad 
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tilpasningsdyktig. Uansett løsning mente nemnda at utvisning ikke vil innebære et uforholdsmessig 

tiltak overfor barnet. Nemnda satte ned innreiseforbudet til to år med hjemmel i utlendings-

forskriften § 14-2, uten en nærmere konkretisering av hjemmelsvalget. Videre viste nemnda bl.a. til 

at klageren vil ha mulighet til å søke om innreise til Norge etter at innreiseforbudet er utløpt. Barnet 

kan da som norsk borger returnere fritt, og klageren søke om familiegjenforeningstillatelse.      

I saken som ble avgjort i nemndmøte uten personlig fremmøte (NUP) opprettholdt UNE UDIs vedtak 

om utvisning med to års innreiseforbud. Nemnda la til grunn at barnet på 3 år og 4 måneder er sterkt 

knyttet til sin mor (klageren), og at det beste for ham vil være at klageren ikke utvises.  Men nemnda 

kom til at det ikke foreligger opplysninger som skulle tilsi at barnet ikke vil ha en tilfredsstillende 

omsorgssituasjon dersom klageren utvises. Nemnda så hen til at fagleder i barnehagen oppfattet 

klageren som barnets primære omsorgsperson, men bemerket bl.a. at det ikke har fremkommet 

opplysninger om far som gir grunn til å tvile på hans evne til å gi barnet adekvat og tilstrekkelig 

omsorg i den tiden moren er utvist. Videre hadde nemnda sett hen til helsesøsters uttalelse om at 

klagerens barn er særlig sårbart og trenger stabilitet, ro og trygghet, og at en adskillelse fra moren vil 

kunne gi uheldige konsekvenser for barnets videre utvikling. Nemnda uttalte bl.a. at den ikke kunne 

se at de følelsesmessige belastningene for klagerens barn vil være større for ham enn for andre barn i 

tilsvarende situasjon. Nemnda hadde også sett hen til opplysningene om alvorlig allergi og hudlidelse 

med tilhørende omsorgs-/pleiebehov, men viste til fars omsorgsevne og pågående oppfølging av ham 

fra helsepersonell. Videre viste nemnda bl.a. til at det ved utforming av særregler for utvisning av 

personer med barn i riket allerede er tatt høyde for de særlige belastningene for barn ved utvisning. 

Det må dermed foreligge ekstraordinære forhold som tilsier at utvisning ikke skal finne sted. 

Konklusjonen ble at nemnda la avgjørende vekt på forholdets alvor (jf. ulovlig opphold og 

unndragelse i over fire år), selv om det beste for barnet ville være at klageren ikke ble utvist. Nemnda 

viste her også til begrensningen av innreiseforbudet til to år.   

Et annet eksempel er en sak avgjort av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet (NL). Også 

her hadde UDI fastsatt et to års innreiseforbud som ble opprettholdt av UNE.  Klageren bodde fast 

sammen med barna og ektefellen (som verken var av samme nasjonalitet som klageren eller norsk 

borger). UNE la ikke avgjørende vekt på at det ved en eventuell familiesplittelse vil være til barnas 

beste at klageren får bli i Norge, sett hen til forholdets alvor (jf. nærmere tre års ulovlig opphold) og 

omstendighetene rundt etableringen av familielivet i Norge (etablert under ulovlig opphold). 

Omsorgssituasjonen ville være tilfredsstillende selv om klageren (mor) må forlate riket. Det var ingen 

opplysninger om at barna er mer knyttet til sin mor enn sin far eller at de er spesielt sårbare. UNE la 

dermed til grunn en normalbelastning. Forøvrig viste UNE til at foreldrene står nærmest til å ta 

stilling til om det beste for barna vil være å forbli i Norge med sin far eller følge med sin mor til 

hjemlandet. Klageren og ektefellen kan også velge om hele familien skal følge med klageren til 

hennes hjemland i den hensikt å holde familien samlet mens innreiseforbudet gjelder. Eventuelt kan 

samvær skje med besøk i klagerens hjemland, samt at kontakten blir holdt ved telefon og internett.  

I en sak opprettholdt UNE (NL) UDIs vedtak om fem års innreiseforbud. På UNEs vedtakstidspunkt var 

barna (norske) hhv. ca. tre og knapt to år gamle. UNE mente at UDI hadde foretatt en god og 

forsvarlig forholdsmessighetsvurdering og tiltrådte denne: Om hensynet til de to barna hadde UDI 

bl.a. uttalt at de oppholder seg i klagerens hjemland sammen med henne. Fordi utlendingen er 

barnas hovedomsorgsperson vil ikke utvisning innebære noen endring i barnas omsorgssituasjon. Det 

vil heller ikke innebære en familiesplittelse, da de er sammen i hjemlandet og barnas far kan besøke 
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dem der. Klageren hadde flere ganger fremlagt forfalsket dokumentasjon på oppgitt identitet for 

norske myndigheter. UDI anså at det å gi uriktige opplysninger er et tungtveiende 

innvandringsregulerende hensyn som veier tyngre enn hensynet til barnets beste, og mente ut fra 

forholdets alvor at utvisning ikke vil være et uforholdsmessig tiltak overfor bl.a. barna.  

I en annen sak satte UNE (NL) ned innreiseforbudet fra fem år til to år da klagen ble behandlet i 2015. 

Senere samme år opprettholdt UNE sitt vedtak etter omgjøringsanmodning der «Maria-dommen» 

var påberopt. Klagerens barn var under to år gammelt da UNE behandlet klagen. Samværet med 

barnet var av begrenset omfang siden klageren besøkte barnet to ganger i måneden (pga. lang 

reisevei).  I klagen var det bl.a. vist til at utvisning vil medføre familiesplittelse og påvirke barnet 

negativt, samt at klageren har en sterk tilknytning til kjærestens særkullsbarn. Det var også vist til 

helseplager hos kjæresten. Subsidiært ba advokaten om at innreiseforbudet settes ned til to år. UNE 

viste til at det ikke er fremkommet opplysninger som skulle tilsi at klagerens barn og 

kjærestens/barnemorens særkullsbarn ikke vil ha en tilfredsstillende omsorgssituasjon selv om 

klageren må forlate riket. Men UNE mente at klageren har utøvd samvær av et omfang som tilsier 

nedsettelse av innreiseforbudet, jf. utf § 14-2 tredje ledd siste punktum. UNE viste bl.a. til at 

samværet i denne saken må sees i sammenheng med at klageren har nesten fire timers reisevei til 

der barnet bor. Videre la UNE vekt på at klageren har et godt og nært forhold til barnet, som er i en 

alder hvor foreldrekontakt er av stor betydning. I behandlingen av en anmodning om omgjøring noen 

måneder senere bemerket UNE at anførslene knyttet til dommen i «Maria-saken» (Rt-2015-93) ikke 

får anvendelse i saken. UNE mente at barnets norske statsborgerskap ikke er tilstrekkelig til at 

utvisning er uforholdsmessig, tatt i betraktning sakens forhold forøvrig inkludert omsorgssituasjonen 

og barnets anledning til å bli i Norge med mor. Utover dette viste UNE til tidligere begrunnelser.  

3.5 Omgjøring av utvisningsvedtak på grunn av hensynet til barnets beste 

Hensynet til barnets beste har ført til omgjøring av utvisningen i seks av de gjennomgåtte sakene. 

Innreiseforbudet var satt til fem år i fem av de tidligere vedtakene, og til to år i ett av dem. Alle seks 

er avgjort av nemndleder etter forberedelse av sekretariatet.  I to saker har UNE tatt klagen over 

UDIs vedtak til følge, og i de fire øvrige har UNE omgjort sitt eget vedtak etter omgjøringsanmodning.  

Det utslagsgivende har vært at UNE anser barnets omsorgssituasjon som utilfredsstillende uten 

klageren til stede, eller at det er usikkert om barnet vil få en tilfredsstillende omsorgssituasjon uten 

klageren. Klagerens avgjørende betydning for barns omsorgssituasjon kan bero på at hun/han i 

realiteten er eneste omsorgsperson/hovedomsorgsperson, eller at den andre forelderen har så store 

helseutfordringer at UNE mener hun/han ikke kan ivareta omsorgen på tilfredsstillende måte uten 

klagerens tilstedeværelse. Det hender også at noen av barna har et så stort og spesielt 

omsorgsbehov at utvisning anses uforholdsmessig ut fra den totale omsorgssituasjonen for barnet, 

f.eks. i en sak der det eldste barnet hadde diagnosen barneautisme og uspesifisert psykisk 

utviklingshemming.  

I fem av disse seks sakene var klagerens barn norske statsborgere, men også i den sjette hadde barna 

bodd i Norge hele livet. I to av vedtakene har UNE uttrykkelig vektlagt barns norske statsborgerskap i 

vurderingen av hvor vanskelig det, ut fra barnas selvstendige tilknytning til riket (også uht. alder, 

skolegang mv.), vil være for dem å følge klageren til hjemlandet.  Barns norske statsborgerskap har 

uansett vært en (uttalt eller underliggende) del av grunnlaget for vurderingen av omsorgssituasjonen 

hvis klageren må forlate riket med et innreiseforbud. I tre av sakene var det dessuten samlivsbrudd 
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mellom klageren og den andre forelderen, slik at klagerens tilstedeværelse og (fortsatt) familieliv for 

barnet/barna med begge foreldre i realiteten nok var avhengig av at utvisningsvedtaket ikke ble 

stående. Og i saken der barna ikke var norske statsborgere har herboende forelder flyktningstatus i 

Norge (og kan da normalt ikke forventes å reise tilbake til deres felles hjemland). 

I en av sakene der UNE omgjorde sitt eget vedtak hadde UNE i klageomgangen lagt til grunn at (den 

gangen sped-) barnet ikke var norsk, ikke hadde opparbeidet seg særlig tilknytning til Norge, manglet 

oppholdstillatelse og skulle returnere sammen med sin mor (klageren). Da forelå det heller ikke 

dokumentasjon på at klagerens samboer var barnets far. I omgjøringsanmodningen kom det frem 

nye opplysninger om at barnet er norsk statsborger, og at barnets far (samboeren) nylig var dømt til 

en lengre fengselsstraff. Dersom klageren returnerte til sitt hjemland, ville barnet miste sin eneste 

omsorgsperson i Norge. Videre mente UNE at det ikke uten videre kan legges til grunn at 

omsorgssituasjonen vil ivaretas tilstrekkelig dersom barnet følger klageren til dennes hjemland.  

Tilnærmingen til vurderingen av hensynet til barnets beste varierer i de seks sakene. Dette kan til 

dels ha sammenheng med at det var et endelig, gyldig vedtak i fire av sakene. I den ene av sakene 

der UNE omgjorde UDIs vedtak (omgjøring i klageomgangen) har UNE vurdert forholdets alvor opp 

mot hensynet til barnet, og så kommet til at en opprettholdelse av utvisningen vil være 

uforholdsmessig. I den andre av de sakene har ikke UNE nevnt forholdets alvor utover i den generelle 

redegjørelsen for momentene i utl § 70. I to av vedtakene om fullstendig omgjøring av eget vedtak 

har UNE uttalt at det skal mye til for å omgjøre UNEs gyldige vedtak men kommet til at barnets beste 

i dette tilfellet må veie tyngre enn de hensyn som taler for å opprettholde vedtaket om utvisning. Og 

i de resterende to omgjøringsvedtakene tilsier innholdet i de konkrete vurderingene og utfallet at 

hensynet til barnet nødvendigvis er tillagt avgjørende vekt.  

Videre inneholder ingen av disse avgjørelsene vurderinger av om et kortere innreiseforbud enn 

tidligere fastsatt kunne vært aktuelt.  

Begrunnelsen for omgjøring av utvisningen i disse sakene indikerer i alle tilfelle at hensynet til 

barnets beste og omsorgssituasjonen spesielt gjør utvisning uaktuelt også for en kortere periode,  

m.a.o. at alvoret av overtredelsene av utlendingsloven ikke kunne blitt avgjørende.  

3.6 Høring av barn 

Utf § 17-3 sier at barn som er fylt syv år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne 

synspunkter, skal informeres og gis anledning til å bli hørt før det treffes avgjørelse i saker som 

vedrører dem etter utlendingsloven. Om fremgangsmåten står det at barn kan høres muntlig eller 

skriftlig eller gjennom foreldre, representant eller andre som kan uttale seg på vegne av barnet. På 

hvilken måte barnet skal høres, må vurderes ut fra sakens art og søknadssituasjonen. Videre heter 

det at barnets syn skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. 

I de seks sakene der utvisningen er omgjort har ikke UNE nevnt høring av barn i avgjørelsen. Fordi 

behandlingen av sakene her har endt med omgjøring av hensyn til barnets/barnas omsorgssituasjon, 

må UNEs beslutningstaker(e) nødvendigvis ha ment at opplysningene i saken var tilstrekkelig til å 

konkludere med at utvisning vil være uforholdsmessig overfor barnet. I flere av disse sakene forelå 

det dessuten helseopplysninger eller annet av betydning fra sakkyndig hold mv. Det at en sak er 
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avgjort av NL innebærer at ansvarlig beslutningstaker mente at det ikke forelå vesentlige 

tvilsspørsmål (ikke tvil om spørsmål som kan ha avgjørende betydning for utfallet av saken).  

Videre er ikke høring av barn nevnt uttrykkelig i fire av de åtte vedtakene om delvis endring av 

tidligere vedtak. I en av disse sakene forklarte foreldrene til barnet, som da altså var knapt tre og et 

halvt år, seg i nemndmøte (NMP, jf. omtale under punkt 3.4). Der høring av barn ikke er nevnt i disse 

åtte sakene  gir det formodentlig lignende implikasjoner som nevnt i forrige avsnitt. 

I tillegg er det flere eksempler på at vedtaket (stort sett med to års innreiseforbud) ikke er endret og 

hvor høring av barn ikke er nevnt, bl.a. i saken avgjort i nemndmøte (NUP nevnt under punkt 3.4).  

Barna i de nevnte eksemplene fra nemndmøter var betydelig yngre enn syv år, og det var også de 

fleste andre berørte barna i de gjennomgåtte sakene.  

Når UNE har kommentert høring av barn har UNE som regel vist til at retten til å bli hørt er ivaretatt 

via opplysninger under saksbehandlingen/fra advokat/fra foreldrene. I noen avgjørelser har UNE 

både vist til dette og barnets alder eller mer uttrykkelig sier at barnet er for ungt til å danne 

selvstendige synspunkter.  I enkelte andre avgjørelser er det kun det sistnevnte som fremheves.  

I en av sakene der UNE satte ned innreiseforbudet, har UNE i avgjørelsen både vist til at barnet 

hadde uttalt seg i nemndmøte i egen sak og til uttalelser fra barnets foreldre og fullmektig.  

Videre nevner vi at barn som nevnt under punkt 3.3 helt unntaksvis har blitt gitt egne 

partsrettigheter i utvisningssaken (men hvor høring av barn ikke er nevnt).  

4 Oppsummering 

 

UNEs avgjørelser (vedtak og beslutninger) i 40 saker etter «Maria-dommen» i 2015 er gjennomgått, 

og grunnlaget for utvisningen er brudd på utlendingsloven mv. Nærmere halvparten av sakene 

gjelder anmodning om omgjøring av UNEs vedtak, som UNE normalt slår fast er gyldig. Det er kun 

tatt med avgjørelser i saker der klageren utøver familieliv (eller har utøvd familieliv frem til utreisen 

fra Norge) med barn som har tillatelse i Norge eller er norsk statsborger. Med unntak av to 

nemndmøter er sakene avgjort av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet (NL).  

Hensynet til barnets beste er gjennomgående kommentert og vurdert. To klager og fire 

omgjøringsanmodninger har blitt avgjort med omgjøring slik at utlendingen ikke utvises. I de øvrige 

34 sakene har selve utvisningen blitt opprettholdt (som regel med samme innreiseforbud som før), 

ofte etter at UNE har sagt uttrykkelig at det vil være til barnets beste at klageren ikke utvises.  

I de fleste tilfellene har barnet/barna norsk statsborgerskap. Betydningen av barnets norske 

statsborgerskap i forholdsmessighetsvurderingen mv. er vurdert i flere av sakene, både der den 

såkalte Maria-dommen er påberopt og der den ikke er nevnt.  

Det sentrale og generelt sett avgjørende, også der barnet er norsk statsborger, har vært om UNE 

anser barnets omsorgssituasjon som tilfredsstillende hvis tidligere utvisningsvedtak opprettholdes. I 

totalt 14 av sakene har dermed individuelle omstendigheter ført til at innreiseforbudet etter en 

konkret vurdering er gjort kortere (åtte saker) eller utvisningen omgjort (seks saker). I de øvrige er 

m.a.o. tidligere vedtak – enten UDIs vedtak eller UNEs eget vedtak – opprettholdt fullt ut.  
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UNEs vurdering av høring av barn har som regel bestått i at UNE mener at retten til å bli hørt er 

ivaretatt via opplysninger under saksbehandlingen/fra advokat/fra foreldrene, og/eller eventuelt at 

barnet er for ungt til å kunne danne egne synspunkter. UNE har ikke sagt noe om høring av barn i 

bl.a. de seks omgjøringsvedtakene og fire av vedtakene der innreiseforbudet ble endret. Det samme 

gjelder enkelte av avgjørelsene der tidligere vedtak ikke ble endret.  

 

 


