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Svar - Norsk asylpraksis - Eritrea  
 

Vi viser til dine henvendelser og til vårt svar av 1. oktober 2019. I din henvendelse 
av 1. november 2019 ber du om svar på spørsmål som du tidligere har stilt til 
direktør Frode Forfang. Så vidt vi kan se dreier det seg om spørsmål rundt 
forhandling av en eventuell returavtale med Eritrea, samt konkret informasjon om 
enkeltpersoner.  

Hva har norske myndigheter gjort for å forhandle frem en returavtale med 
Eritrea?  
Som du påpeker i din e-post er det Utenriksdepartementet som har ansvaret for å 
forhandle frem returavtaler. Vi ber om at spørsmålene og innspillene rettes til 
Utenriksdepartementet.  

Konkret informasjon om enkeltpersoner 
UDI har mottatt din konkrete informasjon om enkeltpersoner og vil følge opp 
tipsene i tråd med GI-04/2019 «Instruks om å gjennomgå asylsaker fra Eritrea og 
vurdere tilbakekall av oppholdstillatelse dersom det foreligger opplysninger om at 
en flyktning har fått opphold i Norge på uriktig grunnlag mv.». Vi viser særlig til 
instruksens punkt 3: «Dersom UDI mottar opplysninger (tips) om eller på annen 
måte blir kjent med at en eritreisk borger med oppholdstillatelse som flyktning i 
Norge har deltatt i arrangementer, møter, sammenkomster e.l. som nevnt i punkt 
1, skal dette undersøkes nærmere […].» UDI kan imidlertid ikke gi deg nærmere 
informasjon om hvordan vi følger opp de konkrete enkeltsakene fordi vi har 
taushetsplikt (se forvaltningsloven § 13).  

Møte 
UDI inviterer gjerne til et møte dersom du ønsker det. Ta kontakt med litv@udi.no 
for å avtale tid.  

 

Vennlig hilsen  

 

Karl Erik Sjøholt 
avdelingsdirektør 

Dag Bærvahr 
fagsjef  

 

Svein Moen 
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Dokumentet er godkjent elektronisk i Utlendingsdirektoratet og har derfor ingen 
signatur.  

Brevet sendes kun elektronisk. 


