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Dette praksisnotatet er utarbeidet for å beskrive Utlendingsnemndas (UNE) 

praksis. Det er ikke en juridisk analyse eller en beskrivelse av den generelle 

rettstilstanden. Notatet er utarbeidet etter en gjennomgang av et 

representativt utvalg avgjørelser. En nærmere beskrivelse av grunnlag og 

metode fremgår av det enkelte notats innledning.  

Praksisnotater er UNEs offisielle beskrivelse av egen praksis innenfor bestemte 

temaer. Notatene gjennomgås jevnlig og oppdateres ved behov, og 

godkjennes i linjen. Det lages to versjoner av hvert notat, en intern versjon 

inneholdende et noteapparat med henvisninger til konkrete saker, samt en 

ekstern versjon hvor noteapparatet er fjernet av hensyn til taushetsplikten. 
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1 Innledning 
 

Hovedtemaet i notatet er UNEs vurderinger av hensynet til barnets beste i utvisningssaker ved brudd 

på utlendingsloven § 66. 

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, og ved 

vurdering opp mot BK. art. 3 ved behandling av omgjøringsanmodning av UNEs endelige vedtak. 

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 fra juli 2018 fram til juni 2019. Det omtaler både 1) vedtak 

om opprettholdelse, delvis omgjøring eller omgjøring av UDIs eller UNEs vedtak og 2) beslutninger 

der UNE etter omgjøringsanmodning ikke omgjør sitt eget vedtak. Se punkt 3.2 for utgangspunkter 

og vurderingen av barnets beste når UNE behandler omgjøringsanmodninger.  

For å begrense notatets omfang, tar det bare for seg saker der klageren og barnet har etablert en 

form for 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 der barnet har fått en § 38(5) tillatelse og 

man så omgjør utvisningsvedtak til en av foreldrene, inneholder sjelden en inngående vurdering av 

barnets beste. I stor grad viser UNE da til barnets vedtak. Slike vedtak, der det ikke er en vurdering av 

barnets beste, er derfor tatt ut av praksisgrunnlaget for dette notatet.   

Avgjørelser i totalt 54 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 utvisningen vil være et uforholdsmessig 

tiltak overfor «de nærmeste familiemedlemmene» (utl. § 70 (1)) og ved fastsettelsen av 

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

samlet sett en rekke relevante momenter berørt. Opplistingen er ikke uttømmende: 

 Graden av utøvelse av familieliv mellom klageren og barnet/barna  

 Barnets tilknytning til den utviste, rollen som forelder og betydningen som omsorgsperson 

 Hvem som er barnets primæromsorgsperson 

 Muligheten for kontakt ved ev. familiesplittelse i utvisningsperioden (bl.a. telefon, sosiale 

medier som Facetime/Skype e.l.) 

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

forutsette at barnet følger klageren til dennes hjemland 
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 Herboende forelders omsorgsevne og nettverk i Norge 

 Barnet er særlig sårbart: barnet har spesielle omsorgsbehov som krever særlig god omsorg 

eller barnet er særlig sårbart for relasjonsbrudd 

 Om barnet er norsk statsborger 

 Barnets alder 

I tillegg berøres gjerne blant annet disse momentene i forholdsmessighetsvurderingen:      

 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) 

 

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. Det var kun én sak der varig 

innreiseforbud ble opprettholdt og det ble henvist til å søke om opphevelse av innreiseforbudet. 

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

Totalt 29 av de 54 sakene notatet bygger på, gjelder anmodning om omgjøring av UNEs  endelige 

vedtak om utvisning.1 De øvrige sakene gjelder behandling av klage over UDIs vedtak.  

Én av sakene er behandlet i nemndmøte med personlig frammøte. Fire saker er avgjort i nemndmøte 

uten personlig fremmøte. De øvrige sakene er avgjort av nemndleder etter forberedelse fra 

sekretariatet (NL).   

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

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

av sakene (11 vedtak) har ment at konsekvensene for barnet av utvisningen er så alvorlige at 

utvisningsvedtaket må omgjøres. 

3.2 Omgjøringsanmodninger- hvordan vurderes barnets beste? 
UNEs beslutninger om ikke å omgjøre tidligere vedtak etter forvaltningsloven § 35 viser ofte til at: 

 Utvisningsvedtaket er gyldig og endelig  

 Vedtak om utvisning normalt ikke omgjøres på grunn av etterfølgende omstendigheter (f.eks. 

at man har fått barn i etterkant av et utvisningsvedtak)  

 Lovens system tilsier at man må søke om opphevelse av innreiseforbudet fra en norsk 

utenriksstasjon for å få vurdert om de nye omstendighetene i familien tilsier opphevelse av 

innreiseforbudet. 

                                                            
1 Inkludert svar på varsel om stevning, som UNE behandler som omgjøringsanmodninger 
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 Det er streng praksis i omgjøringsspørsmålet, og dette 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. 

Vurderingen er så om omstendigheter, som har inntruffet etter tidspunkt for utvisningsvedtaket, 

tilsier at det vil være brudd på EMK art. 8 og Barnekonvensjonen art. 3 ikke å omgjøre og i stedet 

henvise til å søke om opphevelse av innreiseforbudet fra utlandet. I en del saker viser UNE også til 

Grl. § 102 og § 104.  Vurderingen beror gjerne på en konkret vurdering av hensynet til barnets beste 

tatt i betraktning barnets tilknytning og omsorgssituasjon «i dag». 

I noen saker foretar UNE en forholdsmessighetsvurdering etter § 70 og vurderer barnets beste opp 

mot innvandringsregulerende hensyn. I andre saker nevnes ikke dette. Det framgår ikke alltid tydelig 

hvorfor man har valgt å gjøre dette i disse sakene.  

UNE viser i de fleste saker til at det kun er der det foreligger helt spesielle omstendigheter eller 

«exceptional circumstances» det vil være et brudd på EMK art. 8 å henvise til å søke om opphevelse 

av innreiseforbudet fra klagerens hjemland. I ett av vedtakene om omgjøring viser UNE til at det ikke 

foreligger så spesielle omstendigheter at det er brudd på EMK art. 8, men fordi hverken allmenn- 

eller individualpreventive grunner tilsa at vedtaket ble opprettholdt valgte man å bruke «kan-

skjønnet» og ikke opprettholde innreiseforbudet selv om alle vilkår var oppfylt. Det var ingen 

henvisning til eller vurdering av barnets beste opp mot BK art. 3, men begrunnelsen levner liten tvil 

om at det er hensynet til barnet som har vært det avgjørende. 

3.3 Vurderingen av barnets beste der UNE delvis omgjør vedtaket 
I tre saker har UNE delvis omgjort vedtaket og satt ned innreiseforbudet. Det ble satt ned fra 

henholdsvis varig til fem år, varig til to år og fem år til to år.  

I den ene saken var det ikke tidligere dokumentert at klageren hadde barn på utvisningstidspunktet. 

Barna ble akuttplassert kort tid etter at klageren ble uttransportert, men barna bodde nå sammen 

med sin mor igjen. Barneverntjenesten mente mor ga god omsorg i dag. Utvisningen ble endret fra 

varig til fem år. Ettersom klageren hadde forlatt Norge for flere år siden, betød omgjøringen i praksis 

at innreiseforbudet kun løp i ytterligere seks måneder. I de to øvrige sakene hvor UNE omgjorde sitt 

vedtak, var UNEs vurdering at vedtaket ikke innebar familiesplittelse, men reduserte likevel 

innreiseforbudet. 

3.4 Vurderingen av barnets beste der UNE ikke omgjør vedtaket  
UNE har i så å si alle saker opprettholdt utvisningen der vedtaket ikke (nødvendigvis) innebærer en 

familiesplittelse, det vil si i saker der barnet og den andre forelder kan følge klageren til hjemlandet 

eller et tredjeland. Hvis UNE vurderer at vedtaket innebærer familiesplittelse (dvs. relasjonsbrudd 

mellom barnet og en av foreldrene), har UNE opprettholdt utvisningen hvis barnets omsorgssituasjon 

vil være tilfredsstillende selv om klageren utvises. Dette gjelder også der UNE mener at utvisningen 

ikke vil være til barnets beste. UNE viser gjerne til at det ikke foreligger opplysninger om at barna har 

spesielle omsorgsbehov eller er spesielt sårbare.  

I en sak der klageren hadde to barn under tre år, anførte klagerens advokat at barna på grunn av sin 

svært unge alder var særlig sårbare og derfor hadde et særlig omsorgsbehov. De var særlig avhengig 

av tilknytningen til sin mor som var utvist. UNE påpekte at etter retts- og forvaltningspraksis kunne 

forvaltningen utvise den primære omsorgspersonen, uten at det nødvendigvis medførte at barnet ble 
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utsatt for belastninger utover det som må regnes som normale belastninger.  UNE viste videre til at 

barnas unge alder alene ikke tilsa at det forelå belastninger utover det normale. 

I en annen sak ble det anført at gjenværende forelder (mor) slet med angst og at barnas 

omsorgssituasjon ikke ville være tilfredsstillende uten klageren. UNE viste til at barna allerede bodde 

fast hos mor, og hadde timessamvær med klageren noen dager i uken. Det ble vist til at moren kunne 

søke hjelp hos norske helse- og sosialmyndigheter dersom familien skulle ha behov for det.  

Se også punkt 3.6.3 for flere eksempler og momenter som blir vektlagt i UNEs praksis. 

3.5  Hva har blitt vektlagt der UNE har omgjort vedtaket av hensyn til barnets beste? 
Hensynet til barnets beste har ført til omgjøring av utvisning i 11 av de gjennomgåtte 54 sakene. I to 

av disse har UNE tatt klagen over UDIs vedtak til følge av hensyn til barnet. I ni vedtak har UNE 

omgjort sitt eget vedtak etter omgjøringsanmodning.  

Momenter som har hatt betydning i vurderingen har blant annet vært at: 

 UNE anser barnets omsorgssituasjon som utilfredsstillende uten at klageren til stede, eller 

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

 klageren er eneste omsorgsperson. 

 Klageren er primæromsorgsperson. 

 Gjenværende forelder har så store psykiske eller fysiske utfordringer at UNE mener hun/ han 

ikke kan ivareta omsorgen på en tilfredsstillende måte uten klagerens tilstedeværelse. Der 

UNE har konkludert med dette er ofte barneverntjenesten inne i saken. 

 Barnet har et stort og spesielt omsorgsbehov, og det har betydning for den totale 

omsorgsituasjonen for barnet. 

 Barnet har en alvorlig sykdom. 

 Barnet er norsk statsborger. Hvilken betydning det har hatt i helhetsvurderingen framgår 

ikke av alle avgjørelsene. 

 Barnet er spesielt sårbart, f.eks. fordi det tidligere har opplevd mye ustabilitet og flere 

relasjonsbrudd tidligere og nå er ekstra sårbart for nye relasjonsbrudd 

 Totalsummen av belastninger for barnet (for eksempel barn under 3 år, ikke gått i barnehage 

og må lære seg et nytt språk, får et nytt søsken, snakker ikke norsk). 

 Barneverntjenesten er inne med tiltak i familien.      

I 5 av 11 saker der utvisningen ble omgjort helt, var barneverntjenesten inne i familien og uttalte at 

de mente omsorgssituasjonen ikke ville være tilfredsstillende for barnet hvis klageren forlot landet.   

Eksempel på sak der gjenværende forelders omsorgskompetanse var avhengig av klagerens 

tilstedeværelse: Barnets mor var blitt utsatt for omsorgssvikt selv og hadde liten støtte i øvrig familie. 

Mor hadde epilepsi som ble påvirket av stress og en uviss situasjon. Klageren virket stabiliserende på 

morens fungering. Barnet ville ved utvisning av klageren, miste en betydningsfull omsorgsperson og 

risikere å få en dårligere fungerende mor. Dette ble avgjørende og utvisning omgjort.  

Ingen av avgjørelsene der utvisningen ble omgjort inneholder vurdering av om et kortere 

innreiseforbud enn tidligere fortsatt kunne vært aktuelt. Begrunnelsen for omgjøring av utvisningen i 

disse sakene indikerer i alle tilfelle at hensynet til barnets beste og omsorgssituasjonen spesielt gjør 
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utvisning uaktuelt også for en kortere periode, m.a.o. at alvoret av overtredelsene av 

utlendingsloven ikke kunne blitt avgjørende. Se punkt 3.6.3 for flere eksempler. 

3.6 Hva legger UNE i vurderingsnormene «belastninger utover det normale» og «uvanlig 
store belastninger»? 
 
3.6.1  Generelt 

I de fleste sakene som gjelder omgjøring av UDI sitt vedtak, og kun i enkelttilfeller der UNE vurderer 

omgjøring av eget vedtak, viser UNE til to ulike normer forholdsmessigheten i vedtaket vurderes opp 

mot. Hvilken norm som skal benyttes, beror på hvor alvorlig bruddet på utlendingsloven er. Dette har 

grunnlag i rettspraksis og det vises gjerne til Rt. 2005 s. 229 avsnitt 52 samt Rt.2011 s. 948 avsnitt 34 

og Rt. 2009 s. 534. 

I praksis viser UNE til at normale belastninger ikke vil være tilstrekkelig for at en utvisning ansees 

uforholdsmessig. Det må foreligge belastninger utover det normale. Dersom klageren er utvist for 

meget grove overtredelser av utlendingsloven, vil hensynet til barnets beste bare være avgjørende 

der barnet blir utsatt for uvanlig store belastninger. 

Vurderingen av barnets beste beror på en skjønnsmessig vurdering av de konkrete forholdene i den 

enkelte sak. Derfor er det vanskelig ut fra praksis å sette opp en konkret oversikt over hvilke forhold 

og situasjoner som vil omfattes av den ene eller andre normen. I noen vedtak har man skrevet 

standardavsnitt om normene. Det foretas imidlertid ikke alltid en konkret vurdering (subsumsjon) av 

barnets situasjon i saken opp mot normene det vises til, det sies heller ikke alltid noe om hvilken 

norm det skal vurderes opp mot i den enkelte sak og det konkluderes i mange tilfeller ikke opp mot 

normen, men med at hensynet til barnas beste ikke gjør vedtaket uforholdsmessig. 

Ved gjennomgang av de totalt 20 avslag på klage på UDIs vedtak som inngår som grunnlag for dette 

notatet, var det en generell henvisning til normene i 12 av vedtakene. I åtte av disse foretok UNE en 

konkret vurdering av barnets situasjon opp mot normen. I to av vedtakene der det er vist til normen 

foretok UNE ikke en vurdering av de konkrete forholdene i saken opp mot normen. UNE har der vist 

til at barnas beste ikke kan bli avgjørende sett opp mot de innvandringsregulerende hensyn i saken. I 

de vedtakene der det ikke konkret vises til normen og standardavsnitt om den har UNE ofte indirekte 

allikevel vurdert barnets situasjon opp mot normene. For eksempel ved å si at belastningene for 

barna ikke vil være større enn det som er tilfellet i andre utvisningssaker som berører barn, at 

belastningene ikke går utover hva som er normalt eller at det ikke er uvanlig store belastninger. I de 

to siste(av de fire der det ikke er vurdert konkret opp mot normen) foretar UNE en vurdering av om 

belastningene tilsier at utvisningen vil være uforenelig med EMK art. 8 og exceptional circumstances.   

I saker hvor UNE vurderer opp mot normen «belastninger utover det normale» og omgjør, sier UNE 

(naturlig nok, ettersom det er uten betydning for resultatet) ikke noe om situasjonen også ville nådd 

opp til normen «uvanlig store belastninger». På samme måte vil man i saker der UNE har avslått fordi 

det ikke foreligger uvanlig store belastninger ikke alltid vite om situasjonen kunne blitt vurdert som 

«belastninger utover det normale». Det er flere eksempler på saker der UNE bare har vist til at 

«forholdet er så alvorlig at det taler for utvisning», uten at det foretas en spesifisering av om det er 

et meget alvorlig eller bare alvorlig brudd på utlendingsloven. Utfra bruddene i disse sakene kan man 
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ikke trekke slutningen at det da kun er et alvorlig brudd. 

 

3.6.2  Normale belastninger 

I vedtakene vises det gjerne til at normale belastninger som savn, forvirring, utrygghet og tristhet når 

et barn skilles fra en forelder, ikke vil være tilstrekkelig for at utvisningen ansees uforholdsmessig 

etter praksis og rettspraksis. Det vises også gjerne til at Høyesterett har uttalt at det er påregnelig at 

nærmeste familie utsettes for belastninger blant annet psykisk og følelsesmessig ved utvisning. 

Eksempler fra praksis på normale belastninger er: 

 At gjenværende forelder, som normalt har god omsorgskompetanse for barnet, i en periode 

får en noe begrenset omsorgskompetanse fordi hun/ han mister sin ektefelle 

 Reaksjoner som stress og utrygghet, særlig for barn som ikke har språk, må kunne forventes 

som en normal belastning 

 Totalt brudd i tilknytning og kontakt med den utviste så lenge innreiseforbudet varer, fordi 

de er små barn og i liten grad vil kunne opprettholde tilknytning over telefon. 

 

 

3.6.3 Belastninger utover det normale 

I tre saker som er oppført i praksisoversikten det siste året, omgjør UNE fordi man mener barna blir 

utsatt for «belastninger utover det normale». Det framgår ikke av vedtakene om UNE også mener 

situasjonen kunne nådd opp til normen «uvanlig store belastninger», ettersom dette ikke har vært av 

betydning i saken.  

 

Eks 1: Klageren hadde et barn på 10 år som hun tok med til hjemlandet etter endelig vedtak i UNE. 

Barnet flyttet tilbake til far i Norge og bodde med han da begjæring om omgjøring ble behandlet i 

UNE. Forhold som gjorde at UNE mente det forelå belastninger utover det normale og omgjorde: 

 Barneverntjenesten var inne fordi far hadde psykiske og fysiske utfordringer 

 Behov for tiltak fra barneverntjenesten så lenge klageren var utvist og ikke var til stede 

 Risiko for barnets utvikling under fars omsorg.  

 Klageren var den som hadde vært tettest på barnet, tolket hans signaler og som barnet 

henvendte seg til. 

Eks. 2: Far til datter på fem år var utvist av UDI og klaget til UNE. Klagen ble behandlet i nemnd.   

Nemnda omgjorde vedtaket og mente barnet ville bli utsatt for belastninger utover det normale 

fordi:  

 Barnet viste symptomer på angst ved adskillelse fra foreldrene, hypervåkenhet, forhøyet 

irritabilitet og påfallende hyppig vannlating (ingen medisinsk årsak funnet).  

 Symptomene forverret seg ved stress. 
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 Gjenværende forelders omsorgskapasitet var begrenset: Mor hadde blitt utsatt for vold fra 

tidligere ektemann. Fastlegen sa at mors PTSD-symptomer kunne gjenoppstå ved en 

familiesplittelse og at dette ville være til stor skade for omsorgen for barna. 

 Barnet var i en særlig sårbar posisjon. 

 Utvisning av klageren ville kunne få varige, negative konsekvenser for barnet. 

Det ble påpekt at det ikke var et krav om uvanlig store belastninger for at utvisningen i denne saken 

skulle være uforholdsmessig. Dette kan neppe tolkes dithen at de konkrete omstendigheter ikke 

kunne betegnes som uvanlig store belastninger. 

Eks. 3: Mor til datter på tre år var utvist av UDI og klaget til UNE. Nemnda mente den samlede 

belastningen for barnet gikk utover det normale fordi:  

 Klageren(mor) var barnets primæromsorgsperson  

 Sannsynlig at gjenværende forelders (far) omsorgskapasitet ville bli redusert som følge av at 

han også snart fikk ansvar for et spedbarn (som ikke kunne følge klageren av fare for 

kjønnslemlestelse i hennes hjemland) og fordi han mistet ektefellen. Ikke noe som tydet på 

at far ikke var en normalt god omsorgsperson. 

 Risiko for at hjelpetiltak ikke ville være tilstrekkelig 

 Samlet belastning for barnet gikk utover det normale; bli skilt fra moren, få søsken, begynne i 

barnehage og lære seg norsk. 

I vedtak der UNE har konkludert med at utvisningen ikke medfører belastninger utover det normale 

viser UNE til ett eller flere av disse momentene: 

 Den utviste er ikke barnets primæromsorgsperson 

 Barnet får en tilfredsstillende omsorgssituasjon selv om klageren utvises, også i tilfeller der 

den utviste er primæromsorgsperson fordi 

o Barnet ikke er særlig sårbart eller har særskilte omsorgsbehov 

o Det er opp til foreldrene å velge om barnet skal følge den utviste eller bli i Norge 

o Svært begrenset samvær mellom barnet og den utviste 

o UNE forutsetter at barnas gjenværende forelder, ved behov, vil få nødvendig 

oppfølging fra det offentlige støtteapparatet. 

o Barna kan besøke klageren i hjemlandet eller i et tredje land 

 

3.6.4  Uvanlig store belastninger 

Ut fra UNEs praksisoversikt i perioden juli 2018 til juni 2019 er det kun ett tilfelle der UNE har 

omgjort utvisningen til tross for at det har vært et «svært alvorlig brudd på utlendingsloven» og 

konkludert med at vedtaket er uforholdsmessig fordi barnet ble utsatt for «meget store 

belastninger» ved utvisning av klageren. Barnet hadde vært utsatt for seksuelt misbruk i barnehagen 

og barneverntjenesten beskrev et barn som viste traumereaksjoner. Barnet kunne ikke følge moren 

av fare for kjønnslemlestelse. Et relasjonsbrudd med klageren ville trolig forstyrre og forlenge 

helbredelsesprosessene etter traumene. Stabilitet og forutsigbarhet i nære relasjoner var viktig, en 

utvisning ville innebære det motsatte av det barnet hadde behov for. Hun var svært sårbar for 

relasjonsbrudd.  UNEs psykolog Ekeid uttalte at alle nødvendige symptomer på PTSD var beskrevet i 
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dokumentene i saken. Det å bli skilt fra moren ville innebære to dramatiske hendelser på kort tid, 

opplevelsene ville gjensidig forsterke hverandre slik at belastningen ble mer enn doblet.  

I saker der UNE har konkludert med at det ikke foreligger uvanlig store belastninger vises i hovedsak 

til de samme momenter som nevnes i punktet over og punkt 3.5. 

I de sakene barneverntjenesten var inne med hjelpetiltak i familien, vurderte UNE i 5 av 11 saker at 

det var en belastning utover det normale eller uvanlig stor belastning å utvise en av foreldrene. At 

barneverntjenesten er inne med hjelpetiltak kan ut fra praksis gi en indikasjon på om det foreligger 

belastninger utover det normale eller uvanlig store belastninger. 

I UNEs praksis er det eksempler på at utlendingen har begått meget grove overtredelser, men i 

stedet for (i forholdsmessighetsvurderingen) å vise til normen «uvanlig store belastninger», vurderte 

UNE barnas belastninger opp mot EMK art. 8. UNE konkluderte så med at belastningene ikke innebar 

spesielle omstendigheter som tilsa at utvisningen var uforenelig med EMK art. 8. 

3.7 Betydningen av barns norske statsborgerlige rettigheter  
I størsteparten av de utvalgte sakene var klagerens barn norsk statsborger da UNE (sist) vurderte 

saken. 

Det varierer i hvilken grad UNE har gitt barns norske statsborgerskap selvstendig betydning og plass i 

vurderingen. Det blir nevnt som et moment, og det framgår som regel av vedtaket om barna er 

norske statsborgere. Noen ganger vektlegger UNE også at barna ikke blir avskåret fra sine rettigheter 

som norske borgere for all framtid, og at barnas (lave) alder uansett tilsier at de har sin primære 

tilknytning til foreldrene, ikke til Norge. Barns norsk statsborgerskap kan ha vært en (uttalt eller 

underliggende) del av grunnlaget for vurderingen av omsorgssituasjonen hvis klageren må forlate 

riket med et innreiseforbud. 

3.8  Betydningen av tilknytning til foreldrene og relasjonsbrudd 
I en del vedtak vektlegger UNE om den utviste er den primære omsorgspersonen til barnet. UNE 

vurderer i noen tilfeller også, på bakgrunn av informasjonen i saken, om det kan legges til grunn at 

tilknytningen er trygg. Det vises gjerne til at trygg tilknytning øker muligheten for at barnet vil utvikle 

trygg tilknytning til en ny primæromsorgsperson, for eksempel far, der mor blir utvist. Dersom barnet 

har hatt en trygg omsorgssituasjon hittil i livet, og f.eks. fortsetter i barnehagen og har stabile 

rammer rundt seg, antar UNE gjerne det ikke vil være uvanlig store belastninger å utvise den andre 

forelderen. I en sak la UNE til grunn at selv om vedtaket ville kunne innebære brudd med 

primæromsorgspersonen, var omveltingen ved å flytte til herboende forelder som barna hadde hatt 

jevnlig samvær med, ikke en større belastning enn andre barn i tilsvarende situasjon opplevde. UNE 

har også lagt vekt på barnets «totalbelastning» i vurderingen av hvordan et barn vil «tåle» 

relasjonsbruddet.  I noen tilfeller viser UNE også til at det må tas i betraktning at gjenværende 

forelder antakeligvis vil ha noe redusert omsorgskapasitet når ektefellen reiser ut av landet som følge 

av utvisningen. 

I enkelte saker vektlegger og fremhever UNE at barnets lave alder gjør det spesielt sårbart for 

relasjonsbrudd. I noen vedtak blir det også påpekt at tilknytningen til den utviste bli helt brutt ved en 

utvisning på grunn av barnets alder. I andre saker sier UNE ikke noe spesifikt om at barnas alder gjør 

det ekstra sårbart ved relasjonsbrudd.  
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I flere saker viser UNE til at tilknytning til omsorgspersoner anses viktigere enn tilknytningen til det 

norske samfunnet grunnet barnets alder. Se også punkt 3.7. 

I en sak der barnet ble vurdert å være særlig sårbart, viste den utvistes datter symptomer på angst, 

hypervåkenhet, forhøyet irritabilitet og påfallende og hyppig vannlating. Det var ingen somatisk 

bakenforliggende årsak. Psykologspesialist ved sykehuset uttalte at den tidligere opplevelsen med  

å miste faren og frykten for å miste ham på nytt, hadde preget henne og ført til utvikling av alvorlig 

psykisk belastning med risiko for langvarig skadevirkning. Dette kombinert med at klagerens 

ektefelle, som ville være igjen med omsorgen for barnet også var særlig sårbar, gjorde at UNE mente 

det forelå uvanlig store belastninger. 

3.9 Barnets helse 
Barnets helse kan være et moment som bidrar til at utvisningen av klageren fremstår som 

uforholdsmessig ovenfor barnet. Helseproblemene kan gjøre det uforholdsmessig å utvise klageren 

fordi barnet ellers må følge klageren til et land der det ikke kan få tilstrekkelig helsehjelp, eller 

barnets helsetilstand kan gjøre det særlig sårbart for relasjonsbrudd hvis barnet ikke kan følge 

klageren. 

I åtte vedtak som er omfattet av notatet er det anførsler knyttet til barnas helse. I fire av disse 

omgjør UNE av hensyn til barnet. I ett av disse fire vedtakene påpeker UNE at det ikke er barnets 

situasjon alene som har gjort at UNE mener utvisning er uforholdsmessig. 

I to av vedtakene var det barnas psykiske helse UNE mente gjorde barna ekstra sårbare for de brudd i 

relasjoner en utvising ville medføre. I den ene saken hadde også gjenværende forelder en særlig 

sårbarhet som gjorde at UNE mente utvisning av klageren var uforholdsmessig ovenfor barna. Barna i 

de to sakene hadde henholdsvis diagnosen F 43.9- uspesifisert reaksjon på alvorlig belastning og det 

andre barnet hadde i følge rådgivende psykolog Ekeid, alle nødvendige symptomer på PTSD. Se punkt 

3.7.4 for nærmere redegjørelse av sistnevnte sak.  

I de to øvrige vedtakene der tidligere vedtak ble omgjort, viste UNE til barnas fysiske helseproblemer. 

I den første saken var klageren (mor) fra Eritrea og barnet måtte følge mor ved en utvisning. Barnet 

var åtte måneder og hadde innsnevring av luftrøret, pustevansker og vanskeligheter med ernæring 

og uklart framtidig behandlingsbehov. Sett hen til barnets helseproblemer, lave alder og for å 

forhindre at barnet ble uten forsvarlig omsorg, fikk moren en § 38- tillatelse og utvisningen ble 

omgjort av hensyn til barnet. I den siste saken hadde barnet økning av hodeomkrets, 

mellomørebetennelse og mulig behov for dren. Barnet var innlagt i en periode på grunn av sterke 

influensalignende symptomer og blodmangel. UNE omgjorde tidligere vedtak, men påpekte at 

barnets beste ikke hadde vært avgjørende alene, uten at det framgikk hva annet som hadde vært 

avgjørende. 

UNE omgjorde ikke vedtaket i en sak der et barn på to år med tranghet i luftrør, ekstrem 

slimproduksjon, hyppige luftveisinfeksjoner, tilstand som var avklart og under kontroll, ble vurdert å 

kunne få den medisinske hjelpen han trengte i Iran. En annen sak der UNE ikke omgjorde, gjaldt et 

barn som hadde en betydelig utviklingsforstyrrelse, trolig i autismespekteret. Han ble utredet av BUP. 

Far ivaretok gutten godt og rådgivende psykolog i UNE uttalte seg i saken og mente at selv om barnet 

antakelig var mer vár for endringer enn andre, var det ikke grunnlag for å si at guttens belastninger 

ved brudd i relasjon til moren ble så store at utvisningsvedtaket burde omgjøres. I en annen sak der 
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mor ble utvist, ble det vist til ett av barnas helseproblemer. Barnet hadde fått påvist en betydelig 

økning av hodeomkretsen, og langsom ansamling av blod mellom hodeskallen og hjernen. Han ble 

operert for dette og hadde hatt en helt normal utvikling, uten symptomer som kunne relateres til 

dette. Kontrollene ble avsluttet. Barnet konsentrerte seg dårligere og isolerte seg stadig mer, men 

dette ble ikke ansett å gjøre vedtaket uforholdsmessig. 

3.10 Høring av barn 
I avgjørelsene har UNE gjennomgående lagt til grunn at barnets rett til å bli hørt etter 

barnekonvensjonen artikkel 12 og utf § 17-3 har blitt tilstrekkelig ivaretatt ved opplysninger fremsatt 

i saken fra advokat/ foreldre. I enkelte saker foreligger det også opplysninger fra f.eks. 

barneverntjenesten eller helsepersonell. I noen avgjørelser har UNE både vist til dette og barnets 

alder eller kun at barnet er for ungt til å danne selvstendige synspunkter.  Enkelte andre avgjørelser 

blir kun det sistnevnte fremhevet. I flere saker legger man til grunn at det har vært anledning under 

saksgangen for klager og advokat å sende inn barnas egne synspunkter i saken dersom de skulle hatt 

et ønske om å uttale seg. 

Det er kun i noen få saker innhentet særlig informasjon for å høre barnet skriftlig, ved at UNE 

etterspør barnets synspunkt eller mening. 

Barnets rett til å bli hørt er uttrykkelig nevnt i stort sett alle vedtak. I den ene saken der det ikke 

nevnes var barnet fire år og det foreligger uttalelse fra barnehage som det refereres til. 

Barneperspektivet er derfor godt belyst likevel. I én sak anførte advokaten at det var en 

saksbehandlingsfeil at barna ikke hadde blitt hørt. De hadde gitt uttrykk for at de ønsket å bo med 

klageren til barneverntjenesten. 

UNE har ikke hatt muntlig høring i noen av sakene som er omfattet av notatet. Dette kan forklares 

med at de fleste av de berørte barna er svært unge barn. En grunn kan også være at muntlig høring 

er mest aktuelt i forbindelse med nemndmøte, og det var kun én sak som ble avgjort i nemndmøte 

med personlig fremmøte i perioden det er hentet praksis fra. I en sak hvor UNE så hen til skriftlige 

uttalelser fra barna, viste det ene barnet til at hun synes at det var uholdbart at det var foretatt 

konklusjoner uten å snakke med henne og hennes søsken.  

 

4 Oppsummering 

 

UNEs avgjørelser (vedtak og beslutninger) i 54 saker i løpet av perioden juli 2018 til og med juni 2019 

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. 

Med unntak av fem nemndmøter er sakene avgjort av nemndleder etter forberedelse fra 

sekretariatet (NL).  

Hensynet til barnets beste er gjennomgående kommentert og vurdert. 

I de fleste tilfellene har barnet/barna norsk statsborgerskap. Hvilken betydning barnets norske 

statsborgerskap har framkommer ikke alltid i forholdsmessighetsvurderingen mv.  
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Det varierer om UNE foretar en konkret vurdering av de faktiske forhold i den enkelte sak opp mot 

normene «belastninger utover det normale» og «uvanlig store belastninger». Det avgjørende vil 

være en konkret avveining og helhetsvurdering av momentene i den enkelte sak. 

Det sentrale og generelt sett avgjørende, har vært om UNE anser barnets omsorgssituasjon som 

tilfredsstillende hvis tidligere utvisningsvedtak opprettholdes. I totalt 14 saker (to klager og 12 

omgjøringsanmodninger, hvorav tre er delvis omgjort) har individuelle omstendigheter ført til at 

innreiseforbudet har blitt satt ned eller utvisningen omgjort.  I de øvrige 40 sakene er m.a.o. tidligere 

vedtak – enten UDIs vedtak eller UNEs eget vedtak – opprettholdt fullt ut, ofte etter at UNE har sagt 

uttrykkelig at det vil være til barnets beste at klageren ikke utvises.  

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 i en stor 

overvekt av saker at barnet er for ungt til å kunne danne egne synspunkter. Ingen barn har blitt hørt 

muntlig i noen av de 54 gjennomgåtte sakene. 




