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Årsrapport 2016 
Rettshjelpsarbeid 

NOAS gir gratis rettshjelp i asylsaker. Asylsøkere som har fått avslag fra 

Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemda (UNE) kan levere saken til oss og få en 

vurdering av saken. Vi gjennomgår alle sakene vi mottar. I saker der vi tror det kan være 

mulig å endre vedtaket til et positivt utfall, skriver vi tillegg til klager eller 

omgjøringsbegjæringer til myndighetene på vegne av asylsøkerne.  

 

I 2016 mottok NOAS 1 087 saker til vurdering, noe som er en økning med ca. 30 prosent 

sammenliknet med 2015 da vi fikk 825 saker. 
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I 2016 har vi i NOAS engasjert oss i 248 saker, noe som er en nedgang i antall på ca. 

30prosent sammenliknet med 2015 (355). Hovedgrunnen til dette er at vi i 2015 involverte 

oss i svært mange saker fra Irak, grunnet sikkerhetssituasjonen som oppsto på det tidspunktet.  

 

69 saker er ferdigbehandlet per 23. januar 2017, og vi venter fortsatt på svar i 179 saker. Av 

sakene hvor vi har fått svar, har vi fått gjennomslag i rundt 45prosent (33 av 69 saker). 

 

Andelen innvilgelser i saker hvor NOAS har vært fullmektig i nemndmøter er særlig høyt. 

Av 34 nemndmøter har vi fått gjennomslag i 27 saker. Det innebærer gjennomslag i 80 

prosent. 

Domstolsprosjekt 

I saker av prinsipiell betydning, eller saker som vi av andre grunner vurderer at det kan være 

hensiktsmessig å ta til domstolen, får vi bistand fra advokatfirmaer som uten vederlag tar 

sakene til retten. I 2016 har syv advokatfirmaer vært tilknyttet domstolsprosjektet: 

Wiersholm, PWC, Arntzen de Besche, Selmer DA, Simonsen Vogt Viig, Stabell & Co, 

Schjødt. 

 

I løpet av 2015 ble totalt 24 saker fremmet for prosjektgruppen i NOAS` domstolsprosjekt.  

Av disse ble 13 saker fulgt opp av advokatfirma. Så langt har kun to av sakene blitt endelig 

avgjort med rettskraftig avgjørelse. Begge endte med tap for asylsøkerne. Ni av sakene er 

under ankebehandling. To saker er fortsatt ikke avgjort i tingretten.  

 

Oppsummert er følgelig 11 av de 15 sakene som ble henvist til domstolsprøving i 2015 

fortsatt aktive. 
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I 2016 ble det fremmet 16 saker for prosjektgruppen. Av disse er 11 saker henvist videre til 

advokatfirma. En sak ble i etterkant av henvisningen avvist av saksbehandler i NOAS 

grunnet troverdighetsproblematikk.  

 

Av de ti sakene som ble henvist har én sak rettskraftig avgjørelse fra Oslo tingrett, hvor 

asylsøkeren ikke fikk medhold. En lignende sak skal imidlertid opp til behandling i 

Høyesterett og utfallet i denne saken vil trolig kunne ha betydning for utfallet i nevnte 

tingrettssak. To andre saker endte med nemndmøter i UNE, hvor tidligere vedtak ble omgjort. 

I begge saker ble flyktningstatus innvilget. De øvrige syv sakene er fortsatt aktive i 

rettssystemet.  

 

Per desember 2016 var det følgelig 18 aktive saker, hvor endelig utfall ikke er nådd. 

Informasjon og veiledning til asylsøkere 

NOAS’ Informasjons- og veiledningsprogram for nyankomne asylsøkere 

Formål og innhold  

NOAS har siden 2003 drevet et informasjons- og veiledningsprogram for nyankomne 

asylsøkere, på oppdrag fra UDI. Formålet med programmet er å sikre at asylsøkere i 

ankomstfasen får tilstrekkelig informasjon og veiledning til å kunne presentere sin asylsak på 

best mulig måte. Søkeren gis informasjon om rettigheter og plikter, samt et realistisk 

grunnlag for å kunne vurdere sine muligheter for beskyttelse i Norge. Programmet er 

anbudsbasert og kontraktsperiodene går over fire år. Gjeldende avtale er foreløpig forlenget 

fra 31. mars 2017 til 1. juli 2017.  

Bemanning 

Per 31.12.16 jobbet sju fulltids ansatte i informasjons- og veiledningsprogrammet. De ansatte 

i programmet er alle flerspråklige og har ulike kulturelle bakgrunner. Ved starten av 2016 var 

44 personer ansatt i programmet, hvorav 34 på kortvarige engasjement. Dette som resultat av 

høye ankomster høsten 2015. Etter markert nedgang i asylankomster vinteren 2015/2016, er 

det gjennomført nedbemanning i informasjonsprogrammet, med noe omplassering innad i 

organisasjonen.  

Statistikk 

NOAS tilbyr informasjon og veiledning til alle asylsøkere over 7 år som kommer til Norge, 

med unntak av enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Vi mottar daglig ankomstfiler fra 

UDI med oversikt over registrerte asylsøkere. Ankomstfilene gir oss informasjon om hvem vi 

skal tilby informasjon og veiledning.  

 

I løpet av 2016 tilbød NOAS informasjon og veiledning til asylsøkere som kom i 2016 og til 

asylsøkere som kom høsten 2015 og som grunnet særlig høye ankomster konsentrert på kort 

tid, ikke fikk informasjon og veiledning i ankomstfasen. 
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Ankomster i 2016 

I følge UDIs statistikk kom det 3460 asylsøkere til Norge i 2016. 320 av disse var enslige 

mindreårige asylsøkere, hvorav 236 i alderen 15 år og oppover. 901 av asylsøkerne var 

medfølgende barn, hvorav 191 barn i alderen 7 år og oppover, jf. UDI statistikk. I 

målgruppen for NOAS var det dermed 2666 asylsøkere. NOAS har fått informasjon om 2330 

av disse søkerne og vi har tilbudt informasjon og veiledning til dem1. 2166 asylsøkere har 

mottatt informasjon og veiledning, mens 164 har av ulike årsaker ikke møtt opp. Dette gir 

oppmøteprosent på 93 % av søkere registrert hos oss.  

Restanseprosjektet 

Ved utgangen av 2015 anslo NOAS at om lag 6000 asylsøkere ikke hadde fått tilbud om 

informasjon og veiledning i ankomstfasen og at drøyt 3000 delvis hadde fått informasjon. 

NOAS tok initiativ til å etablere et restanseprosjekt for å nå disse søkerne. I perioden januar 

til slutten av april 2016 reiste NOAS medarbeidere rundt og besøkte mottak og akutte 

innkvarteringssteder med tilbud om informasjon og veiledning. NOAS besøkte i den perioden 

over 100 mottak og gjennomførte samtaler med 6195 asylsøkere, inkludert medfølgende barn 

over 7 år. Asylsøkerne som ved utgangen av april fortsatt ikke hadde fått tilbud om 

informasjon og veiledning ble fulgt opp med tilbud om informasjon og veiledning over 

Skype eller telefon. Dette var et møysommelig arbeid og NOAS avsluttet restansene ved 

utgangen av 2016.  

Intern evaluering av høsten 2015/vinteren 2016 

I perioden april til juni 2016 gjennomførte NOAS en intern evaluering av hvordan 

informasjons- og veiledningsprogrammet håndterte de høye ankomstene høsten 2015. 

Evalueringen resulterte i rapporten «Veiledningsoppdrag satt på sidelinjen»2. Den 

gjennomgikk interne og eksterne forhold som påvirket hvordan NOAS løste informasjons- og 

veiledningsoppdraget. Målsettingen med evalueringen var å bedre intern læring og bidra til å 

styrke videre samarbeid med relevante myndigheter og andre involverte parter.  

NOAS’ tilstedeværelse på ankomstmottak 

NOAS gir informasjon og veiledning på ankomstmottak. I 2016 har NOAS hatt kontorer på 

flere lokaliteter: Refstad, Ankomstsenter Øst i Råde, Mysebu og Hvalsmoen mottak for 

enslige mindreårige asylsøkere, samt i Vestleiren i Kirkenes. Vi avviklet vår tilstedeværelse 

på Hvalsmoen og i Vestleiren i løpet av året. Ved utgangen av 2016 hadde vi kontorer på 

Refstad, Råde og Mysebu, med Råde som hovedarbeidssted. 

Relokaliserte asylsøkere fra Italia og Hellas 

Norge har forpliktet seg til å ta imot 1500 asylsøkere fra Italia og Hellas i løpet av 2016 og 

2017. Disse asylsøkerne går gjennom vanlig asylprosedyre når de kommer til Norge og møter 

dermed også informasjons- og veiledningsprogrammet i ankomstfasen. I all hovedsak 

                                                 
1 Enkelte asylsøkere flytter privat eller har blitt flyttet av driftsoperatør før NOAS fikk mulighet til å gi informasjon og veiledning. 

2 http://www.noas.no/wp-content/uploads/2017/02/NOAS-Evalueringsrapport-for-informasjons-og-
veiledningsprogrammet-for-høsten-2015-og-våren-2016.pdf 

 

http://www.noas.no/wp-content/uploads/2017/02/NOAS-Evalueringsrapport-for-informasjons-og-veiledningsprogrammet-for-høsten-2015-og-våren-2016.pdf
http://www.noas.no/wp-content/uploads/2017/02/NOAS-Evalueringsrapport-for-informasjons-og-veiledningsprogrammet-for-høsten-2015-og-våren-2016.pdf
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kommer søkerne fra Eritrea (via Italia) og Syria (via Hellas). Vi har totalt mottatt fire puljer i 

2016. De to første pilotpuljene kom i november, med 20 personer i hver pulje. Det var en 

pulje fra Italia og en fra Hellas. 1. og 2. desember kom pulje nummer tre med 60 personer fra 

Italia og 19. desember kom pulje nummer fire fra Italia med 160 asylsøkere. Fra Italia har det 

primært vært eritreiske asylsøkere og fra Hellas syriske asylsøkere.  

Førstelinje 

Alle henvendelsene som kommer inn til NOAS gjennom personlig oppmøte, telefon og på e-

post, håndteres av organisasjonens førstelinje. Førstelinja er ansvarlig for å forberede alle 

enkeltsakene som vurderes i organisasjonens rettshjelpsarbeid.  

NOAS’ førstelinje er ledet av førstelinjeansvarlig og har én førstelinjerådgiver i 

fulltidsstilling. I tillegg bemannes førstelinja av arbeidspraktikanter, frivillige og 

studentpraktikanter på kortere engasjementer.   

 

Vi anslår at førstelinja håndterer i underkant av 100 henvendelser på telefon og oppmøte pr. 

dag på åpne dager, noe som innebærer i overkant av 12 000 henvendelser i året. I tillegg 

mottar vi et stort antall henvendelser på e-post. De fleste som kontakter NOAS er asylsøkere, 

mottaksansatte eller hjelpere av asylsøkere. Om lag halvparten av henvendelsene er fra 

personer som faller inn under NOAS’ rettshjelpstilbud. Resten kommer fra personer som har 

et bredt spekter av andre spørsmål og problemstillinger. Noas’ førstelinje fungerer som et 

ressurskontor med kunnskap om asylprosessen, rettshjelpstilbud, samt andre 

organisasjoners arbeid og tilbud overfor asylsøkere. 

Veiledningprosjekt 

For asylsøkere med endelig avslag er sannsynligheten for opphold på et senere tidspunkt svært 

lav. For de fleste vil oppholdsstatusen aldri endres. NOAS erfarer imidlertid at svært mange 

asylsøkere med avslag har mangelfull forståelse av hvorfor de har fått avslag og hva avslaget 

innebærer. NOAS’ veiledningsprosjekt, som ble etablert høsten 2015, ble videreført i 2016 

med tre stillinger. I september 2016 fikk NOAS innvilget midler til ytterligere én stilling.  

 

Målet med prosjektet er å ha saks- og situasjonsavklarende samtale med asylsøkere som har 

fått avslag på sin asylsøknad. Prosjektets hovedmålgruppe er personer som er bosatt utenfor 

mottakssystemet. I samtalene informerer NOAS om asylprosessen, forklarer vedtak og 

vurderinger gjort av norske myndigheter, samt informerer om fremtidige alternativer etter 

endelig avslag. Prosjektet har så langt vært rettet mot asylsøkere fra Afghanistan, Eritrea, 

Etiopia, Irak, Iran, Nigeria Somalia, Sudan, Sør-Sudan og land i tidligere Sovjetunionen. 

I prosjektperioden har vi hatt 579 veiledingssamtaler med 242 personer. Resultater fra 

prosjektet og NOAS’ erfaringer fra samtaler formidles og ferdigstilles i en sluttrapport i 

februar 2017. NOAS søker om videreføring av prosjektet i 2017. 

 

Figuren nedenfor viser en prosentvis oversikt over hvilke nasjonaliteter NOAS har hatt 

samtale med i 2016. 
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Møter med innvandrergrupper  

NOAS har kontakt med diaspora-organisasjoner. I 2016 har vi hatt kontakt med 
Afghanistankomiteen, Somalisk kvinneforening og Somalisk diaspora og vi har regelmessig 
kontakt med det iranske og etiopiske diasporamiljøet i Norge. 

Brosjyre om asylprosessen og NOAS’ arbeid  

I 2015 ble det gjort en kartlegging av NOAS' kontakt med asylsøkere. Både ansatte på mottak 

og asylsøkere selv ønsket mer besøk og mer informasjon fra NOAS. Vi har i liten grad hatt 

finansiering til å besøke asylsøkere i mottak, og valgte derfor å utarbeide en brosjyre på ulike 

språk med informasjon om asylprosessen, hvordan NOAS arbeider og hva vi kan tilby 

asylsøkere. Vi hadde behov for å informere særlig om veiledningstjenesten for asylsøkere 

med avslag, som NOAS ikke kan bistå videre rettslig. Vi utarbeidet derfor en brosjyre på ti 

språk, samt plakat, som ble sendt ut til ca. 140 asylmottak. Brosjyren ga en visuell 

beskrivelse av asylprosessen og informasjon om NOAS' arbeid. Brosjyren har blitt godt 

mottatt på mottakene og flere har bedt om å få flere brosjyrer tilsendt. 
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Kunnskapsformidling i offentligheten 

Foredrag og forelesninger 

NOAS får ukentlig invitasjon til å holde foredrag, innledninger og delta i debatter. Vi prøver 

å stille opp på de fleste forespørsler vi får, dersom tematikken er aktuell for NOAS. Dette 

innebærer at NOAS møter svært mange mennesker i Norges land i løpet av et år, med svært 

ulike forhåndskunnskaper om asylfeltet.  

 

Listen under representerer et utvalg av de mange foredrag/forelesninger/innlegg vi stiller opp 

på i NOAS. Utvalget viser type og bredde i grupper og geografisk plassering. 

 Innledning for LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner om asylsystemet og 

rettigheter i mottak og asylprosess 3.3.2016  

 Innledning på dagskonferanse om asylpolitikk v/Rød Ungdom, 2.4. 2016 

 Møte med representanter for Human Rights Center Vitebsk (NGO fra Hviterussland) 

v/Helsingforskomiteen 27.4.2016 

 Innledning på seminar "Kvinner på flukt - helse og livsvilkår" v/NKS og KrFs 

Kvinner, på Stortinget 3.5.2016 

 Presentasjon om det norske mottakssystemet på seminar “El dret d’asil a Europa" 

v/Asil.Cat i Barcelona, 8.6.2016 

 Møte og presentasjon for representanter fra Asylum Protection Center, Serbisk NGO 

16.-17. juni 

 Programkomité og innledning på pre-konferanse: "Vulnerable migrants in Europe - 

health challenges and civil society repsonse" v/ Røde Kors og NAKMI  i Oslo 

22.6.2016 

 Innledning på RVTS Nords’ jubileumskonferanse «På flukt i nord» i Tromsø, 

29.11.2016 

 Innledning for enslige mindreårige på Førde, Lunner og Spydeberg EMA-mottak 

 Forelesning for studenter på Universitetet i Stavanger 

 Forelesning for studenter på NTNU 

 Innledning for Ringerike Folkehøgskole 

 Foredrag for Lærere innen samfunnsfag og økonomifag i Buskerud på fagsamling, 

Lier 01.02.16. Om flyktningpolitikk og flyktningsituasjonen nasjonalt og intensjonalt,  

 Innledning for FAFO forskningsgruppe om returavtaler med særskilt fokus på Etiopia 

returavtalen 09.02.16, Oslo 

 Innledning for vergeforeningen om innstramningsforslaget II i asylpolitikken, 

17.02.16, Oslo 

 Innledning og debatt om LHBT og asyl i Norge Nobel fredssenter, «Den skeive 

drømmen om Norge», 12.05.16.  

 Innledning og debatt om «Sikre veier inn til Europa» visum på humanitær grunnlag, 

kvoteflyktninger og familiegjenforening, Trondheim 24.11.16 

 Innledning om asylsøkeres situasjon og norsk asylpraksis, ledersamling for Norges 

KFUK-KFUM, Rønningen Folkehøgskole 21. mai 2016 

 Innledning om kvinnelige asylsøkeres situasjon, Landsmøte for Soroptimistene i 

Norge, Sandefjord 29. mai 2016 
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 Innledning og diskusjon: Asylsøkeres situasjon – utfordring til menighetene lokalt, 

Tønsberg kirkeakademi, Nøtterøy 19. september. 

 Forelesning og debatt: Norsk asylhistorie, fra 1980-tallet til i dag, Agder universitet, 

Kristiansand, 14. oktober 2016 

 Forelesning for norske og russiske videregående elever: Norsk asylpolitikk og 

praksis, Kirkenes 15. november 2016 

 

NOAS deltar også i europeiske forum for asylspørsmål. NOAS er medlem av European 

Council on Refugees and Exiles (ECRE) og European Network on Statelessness. Vi deltar i 

flere møter i løpet av året og bidrar til informasjonsutveksling om praksis i ulike land samt 

felles europeiske asylpolitiske utfordringer. 

Mediearbeid  

NOAS har daglig kontakt med ulike medier. Nasjonale, regionale og lokale redaksjoner 

kontakter NOAS for informasjon, vurderinger, kommentarer, debatt-deltakelse og ønske om 

å komme i kontakt med representanter for ulike grupper asylsøkere.  

 

Vi gir bakgrunnsinformasjon, oversender dokumenter og utredninger, kommenterer politiske 

utspill, lovforslag, praksisutvikling og enkelthendelser lokalt og nasjonalt. Flere av NOAS’ 

medarbeidere har deltatt i nyhetsinnslag og i debatter på radio og TV. 

NOAS blir i mange redaksjoner brukt som primær referansekilde i spørsmål som gjelder 

asylpolitikk og –praksis. 

NOAS bidrar selv til mediedekning gjennom kronikker, innlegg og tips til dekning av feltet. 

Utover i 2016 har NOAS i større grad vektlagt nyhets- og kommentar-oppdateringer på 

NOAS’ Facebookprofil.   

Rapporter og seminarer 

I april lanserte NOAS rapporten «Seeking asylum in Turkey. A critical review of Turkey’s 

asylum laws and practices». Den tyrkiske advokaten Özlem Gürakar Skribeland skrev på 

oppdrag fra NOAS en rapport som gir en oversikt over forholdene for asylsøkere og 

flyktninger i Tyrkia. Rapporten presenterte de hvilke typer oppholdstillatelser asylsøkere kan 

få, og hvordan asylsystemet fungerer i praksis. Rapporten ga et innblikk i 

menneskerettighetssituasjonen for flyktninger og asylsøkere i Tyrkia, og gjennomgikk både 

humanitære forhold og rettssikkerhetssituasjonen. Rapporten ble presentert på Kulturhuset i 

Oslo 21.april. 

 
I mars presenterte NOAS og Redd Barna rapporten «Over eller under 18? 

Aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere». Rapporten var skrevet av NOAS’ 

rådgiver Mona Registad Dabour. Rapporten gikk kritisk gjennom manglende helhetlige 

aldersvurderinger i dagens asylpraksis. Gjennom konkrete anbefalinger viste rapporten 

hvordan det er mulig å øke kvaliteten på norske myndigheters aldersvurderinger og sikre 

rettssikkerheten og omsorgen til barn som flykter alene. Rapporten var finansiert av 

Extrastiftelsen og ble lansert på Litteraturhuset i Oslo 30.mars. 
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17. juni arrangerte NOAS dagsseminaret Asylum and refugee challenges in legal 

development, political and public debate in the Nordic countries. Seminaret startet med 

introduksjoner fra juridiske eksperter fra de ulike nordiske landene, som ga en innføring i 

utvikling av asylpraksis og lovgivning i eget land. UNHCR deltok med en beskrivelse av 

situasjonen på Europeisk nivå.  

 

På arrangementets andre del holdt fire nordiske journalister innledning om utviklingen av den 

politiske debatten om asylsøkere og flyktninger. I tillegg ga Litauisk Røde Kors en 

innledning på situasjonen i de baltiske landene, og generalsekretær for European Council on 

Refugees and Exiles (ECRE) deltok med en beskrivelse av situasjonen og utfordringer på  

europeisk nivå. Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt om temaet. Sted: Litteraturhuset i 

Oslo. 

Nettside og Facebook  

I 2016 fikk nettsiden vår, noas.org, litt færre besøk sammenlignet med året før, 160 186 

besøk (økter), mot 178 436 året registrert året før. Mange besøk ble gjort i forbindelse med 

Joner-aksjonen. Mandag 21. november, dagen aksjonen starte, ble det registrert 20 954 økter 

på noas.org. Foruten forsiden og sider tilknyttet Joner-aksjonen (se nedenfor) og aksjonen 

#etsmykkeforenflyktning (se nedenfor), var flest besøk på sidene «ansatte» (4,6 %), 

«rettshjelp fra NOAS» (2,4 %), «om noas» (2,1 %), NOAS’ arabiske side (1,9 %) og «gi en 

gave» (1,3 %). For hele perioden sett under ett var 88 % av brukerne på siden fra Norge. 

Brukere fra 168 land besøkte siden vår. 

 

Antall likerklikk på Facebook økte voldsomt i perioden; fra 5.015 klikk 1. januar 2016 til 

13.135 innen utgangen av året. Vi har utviklet en mer bevisst bruk av vår Facebook-side. 

Økningen i likerklikk kom delvis gradvis gjennom året, og mer markert som følge av to 

aksjoner i perioden. Først økte antall likerklikk under #etsmykkeforenflyktning fra 5.223 den 

6. februar, til 7.083 den 14. februar. Under Joner-aksjonen gikk NOAS fra 8.135 likerklikk til 

12.179 likerklikk på fire dager.  

Joner-aksjonen  

NOAS fikk i november kontakt med Anorak, som ville bistå NOAS pro bono med en 

innsamlingsaksjon for å sikre rettshjelp til asylsøkere. Etter et møte mellom NOAS og 

Anorak hadde leder i Anorak, Torgeir Vierdal, flere samtaler med Kristoffer Joner, som på 

eget initiativ ønsket å markere sin reaksjon på Sylvi Listhaugs retorikk og bruk av sosiale 

medier. Anorak var bindeledd mellom Noas og Joner og bisto Joner i å sette opp en 

Facebook-profil samt utforming av utfordringen om å gi 100 kroner i Sylvi Listhaugs navn til 

støtte til NOAS’ rettshjelpsarbeid. Sylvi Listhaug skulle få et takkekort for hver donasjon. 

 

Etter en del fram og tilbake gjennom helga 19. – 20. november, publiserte Kristoffer Joner, 

for NOAS litt overraskende, sitt første Facebook-innlegg mandag ettermiddag 21. november. 

Innlegget traff en nerve og ble spredd i rekordfart og alle nettredaksjoner kastet seg på saken 

allerede fra 19-tiden mandag kveld. 
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På under fire timer ble innlegget likt av 37 000 personer og delt 24 000 ganger. NOAS fikk i 

samme periode inn 1 310 000 kroner i donasjoner. Innlegget var hovedsak i alle store 

nettaviser kvelden 21.november. 

 

Tirsdag 22.november ble i hovedsak preget av medienes vinkling på at «folket» følte seg lurt 

av at det var reklamebyrå involvert i innsamlingsaksjonen, og at dette ikke skulle være et 

initiativ fra Kristoffer Joner personlig. NOAS’ generalsekretær var i ulike medier gjennom 

hele dagen. Kristoffer Joner var på filminnspilling og utilgjengelig for mediene fram til sent 

tirsdag kveld. Da valgte han å fortelle sin versjon av historien bak aksjonen i VG, hvor han 

understreket at hans utspill og oppfordring til støtte til Noas’ rettshjelpsarbeid «var mitt 

budskap». 

 

På tross av et kritisk søkelys i mediene gjennom tirsdagen, mottok NOAS stadig flere 

donasjoner. Tidlig tirsdag mottok vi ca. 40 henvendelser fra personer som ønsket pengene 

tilbake. Flere av disse trakk kravet tilbake i løpet av dagen og den påfølgende dagen. Enkelte 

ga som begrunnelse at de opplevde seg lurt av media, og ikke av NOAS. Det endte med at 21 

personer ønsket donasjonen sin tilbake. Flere meldte at de donerte ekstra for å kompensere 

for de som ville ha pengene tilbake. 2/3 av donasjonene til aksjonen kom etter aksjonens 

første dag. 

 

Postkortene til Sylvi Listhaug ble trykket, men verken Sylvi Listhaug eller andre fra politisk 

ledelse ønsket å møte oss for å ta imot kortene. Disse ble etter rot fra Justis’ side først forsøkt 

overlevert i resepsjonen i Justisdepartementet i Nydalen, for så å bli levert til regjeringens 

post- og varemottak i sentrum. TV2 fulgte prosessen hele veien. NOAS mottok over 4 

millioner i inntekter på denne aksjonen. 

Kampanjen #Etsmykkeforenflyktning  

I anledning regjeringens foreslåtte 40 innstrammingspunkter, som flere av dem dramatisk 

ville svekke flyktningers rettigheter, startet NOAS kampanjen #etsmykkeforenflyktning. 

Den mye omtalte smykkeloven i Danmark (om danske myndighetenes rett til å beslaglegge 

flyktningers smykker av en viss verdi) var et symbol på handlinger som fratar folk på flukt 

både verdighet og rettigheter. Flere av de foreslåtte innstrammingene fra den norske 

regjeringen gikk enda lenger i å frata flyktninger grunnleggende rettigheter – og ville i særlig 

grad ramme kvinner og barn. 

 

NOAS ønsket å stå opp mot dette. En rekke kjente personer hadde allerede tatt et standpunkt 

og ville vise sin solidaritet med flyktningene. NOAS ba folk om å sende inn sine smykker til 

oss som en symbolsk handling, og NOAS ville auksjonere ut disse smykkene. 

 

Vi mottok i alt 49 ulike smykker donert av 39 personer. Enkelte ønsket å være anonyme og vi 

kjenner ikke til avsender. Andre er enkeltpersoner som ønsket å vise sin støtte til kampanjen. 

Andre igjen er mer profilerte personer som ble kontaktet enten av produksjonsselskapene 

eller av oss. Disse personene er leder av Nobels fredssenter Liv Tørres, forfatter Gert 

Nygårdshaug, skuespiller Ane Dahl Torp, komikerne og kommentatorene Sigrid Bonde 
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Tusvik, Else Kåss Furuseth og Lisa Tønne, biskop Ingeborg Midttømme, ordfører i Oslo 

Marianne Borgen, kunstner Bjørg Thoraldsdottir, og skuespiller Lena Kristin Ellingsen.  

 

Vi avrundet kampanjen med smykkeutstilling på Det Norske Teateret 12.mars og nettauksjon 

av smykkene. Selv om smykkene ga noe inntekt til NOAS’ arbeid var ikke NOAS’ hovedmål 

å skaffe inntekter, men å vekke engasjement.  

 

Kampanjen fikk stor spredning. Særlig mange fikk med seg kampanjevideoen med Ane Dahl 

Torp, Sigrid Bonde Tusvik og Gert Nygårdshaug som forklarte hvorfor de ville gi bort 

smykkene til kampanjen. Videoen er sett på NOAS’ facebookside mer enn 400 000 ganger, 

og har blitt delt over 4000 ganger. Filmen har også blitt vist fra TV2, Dagsavisen (nett og 

Facebook) m.fl., så de reelle tallene anslås å være mye høyere. I tillegg kommer kortere 

videoer fra andre kjendiser som gir sitt bidrag, som hver er sett flere tusen ganger, samt 

diverse oppslag fra smykkeutstillingen og åpningen på Det Norske Teatret. 

Kampanjemedarbeiderne våre anslår at vi totalt, med presseoppslag og øvrig engasjement, 

har nådd godt over en million nordmenn. 

Høringsuttalelser, dialog og kontaktmøter med myndigheter og 

forvaltning 

Høringsuttalelser3 

NOAS har avgitt høringsuttalelser til en rekke lovforslag og utredninger i 2016. De fleste av 

dem fra Justis- og integreringsdepartementet. NOAS’ høringsuttalelser gjøres tilgjengelige på 

vår hjemmeside og de mest vesentlige høringsinnspill kommenterer vi i tillegg i egne saker 

på hjemmeside og Facebook. 

NOAS har også deltatt i muntlige høringer på Stortinget.  

 
- Endringer i introduksjonsloven 

- Fengsling av asylsøkere i 48-timersprosedyre (kommentarer til prop) 

- Fordeling av herreløs arv til frivillige organisasjoner (Kulturdep) 

- Lov om omsorgssenter 

- Innstramming II 

- Lengeværende barn – ny vurdering før utsendelse 

- Midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere 

- Muntlig høring om individklageordningen til barnekonvensjonen 

- Avvisning av omgjøringsbegjæringer 

- Endringer i opplæringsloven 

- Statens rapport til FNs barnekomité 

- Dublin og Eurodac 

- Integreringsmeldingen 

- Trygderettigheter 

                                                 
3 Høringsutalelsene ligger ute på: http://www.noas.no/uttalelser/  

http://www.noas.no/uttalelser/
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Halvårlige møter med Utlendingsforvaltningen 

NOAS har jevnlig kontakt med utlendingsforvaltningen. Vi har halvårlige kontaktmøter med 

ledelsen i Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Politiets Utlendingsenhet. Her 

utveksler vi informasjon, diskuterer aktuelle problemstillinger og tar opp forhold hvor vi 

mener praksis bør endres. I tillegg har vi kontakt med ulike ansatte eller avdelinger i 

forbindelse med særlige problemstillinger knyttet til saksbehandlingen. I 2016 opprettet vi 

også en formell kontakt med ledelsen i Landinfo for å skape bedre dialog og mer kunnskap 

om hverandres arbeid. Dette vil videreføres til 2017.  

Møter med politikere 

I løpet av 2016 har NOAS hatt flere møter med alle partier på Stortinget, og har dessuten mye 

uformell kontakt med ulike representanter og rådgivere. Vi sender informasjon og innspill til 

alle partier i forbindelse med budsjettbehandling eller regelendringer. Vi oversender også 

informasjon om aktuelle hendelser eller korrigerer feilinformasjon og misoppfatninger som 

framkommer gjennom medieoppslag, i stortingsdebatter eller komiteinnstillinger. NOAS har 

deltatt i en rekke høringer på Stortinget og presentert våre synspunkter på budsjett- og 

lovforslag.  

Organisasjon  

Medlemmer 

NOAS hadde ca. 590 medlemmer i 2015. I 2016 fikk vi en stor medlemsøkning, og teller nå 

knapt 800 medlemmer. Det er en større økning enn vi har opplevd noen gang tidligere. Joner-

aksjonen er i hovedsak årsak til den store medlemsveksten. Cirka 140 personer melde seg inn 

de første aksjonsdagene og i løpet av de nærmeste dagene i etterkant. Vi opplevde imidlertid 

også en større medlemspågang gjennom hele året, med nye personer som meldte seg inn hver 

uke.  

Generalforsamling 

NOAS generalforsamling ble avholdt i forbindelse med utdeling av Annette Thommessens 

minnepris 24.mai 2016. 24 personer var til stedet og kun ordinære generalforsamlingssaker 

ble behandlet. 

Annette Thommessens minnepris 

En minnepris og en hederspris ble delt ut i 2016.  

Minneprisen ble gitt til Refugees Welcome for deres initiativ og innsats til innsamling, 

utdeling og praktisk hjelp til flyktninger over hele landet høsten 2015.  

Reidun Brunvatne mottok Annette Thommessens hederspris. Brunvatne er lege og har 

gjennom hele sitt yrkesliv vist et sterkt engasjement for flyktningers og asylsøkeres psykiske 

helse og har bidratt til kompetanseheving og bevisstgjøring på feltet.  
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Styret i NOAS 

I perioden 2015 – 2016 har styret i NOAS bestått av: 

 

Wenche Lyngholm, styreleder (2014-2016) 

Vigdis Vevstad, nestleder (2014-2016) 

Bizualem Beza Anagaw, styremedlem (2014-2016) 

Solvei Skogstad, ansattes representant 

Runa Nordahl Hæreid, styremedlem (2013-2015) 

Håkon Ødegaard, styremedlem (2013-2015) 

Carolina Maira Johansen, styremedlem (2013-2015) 

Olaf Thommessen, 1. vararepresentant (2014-2016) 

Grete Haug, 2. vararepresentant (2014- 2016) 

 

Etter generalforsamlingen 24. mai 2016 består NOAS styre av følgende representanter:  

 

Hilde Haugsgjerd, styreleder (2016-2018) 

Karin Moe Røisland, nestleder (2016-2017) 

Brynjulf Risnes (2016-2018) 

Carolina Maira Johansen, styremedlem (2015-2017) 

Maria Amelie, styremedlem (2015-2017) 

Kjetil Thorvik Brun, styremedlem (2015-2017) 

Solvei Skogstad, ansattes representant 

Olaf Thommessen, 1. vararepresentant (2016-2017) 

Alf Hildrum, 2. vararepresentant (2016-2017)  

Anders Solberg, 3. vararepresentant (2016-2017)  

 

Etter generalforsamlingen trakk Olaf Thommessen seg som 1.vararepresentant og Alf 

Hildrum gikk inn som første vara før første styremøte. Ansatte i NOAS valgte ny ansattes 

styrerepresentant, Mari Seilskjær, for perioden 14.6.2016-14.6.2018. 

Styret i Annette Thommessens minnefond 

Styreleder i NOAS’ er også styreleder i Annette Thommessens minnefond. For øvrig 

konstituerer Minnefondets styre seg selv. Styresammensetning: 

 

- Hilde Haugsgjerd (valgt 15.4.2015) 

- Ingrid Anette Thommessen (valgt 15.4.2015) 

- Carolina Maira Johansen 

- Aage Borchgrevink (valgt 15.4.2016) 

- Tina Shagufta Kornmo (valgt 15.4.2016) 
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Ansatte 

Sekretariatet 

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær 

Andreas Furuseth, juridisk seniorrådgiver 

André Møkkelgjerd, juridisk rådgiver (i permisjon fra 1.10) 

Camilla Risan, rådgiver (leder i informasjons- og veiledningsprogrammet fra 1.12) 

Eirin Hindenes, prosjektleder, veiledningsprosjektet 

Elin Berstad Mortensen, resepsjon- og informasjonsansvarlig (i permisjon) 

Florentina Grama, rådgiver 

Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver 

Kaija Skaare Lier, rådgiver (i permisjon fra 28.5)  

Mari Seilskjær, rådgiver 

Mona Reigstad Dabour, rådgiver  

Omar Ishak, resepsjonsrådgiver (i permisjon) 

Ragnhild Lerø, organisasjonsrådgiver (i permisjon til 28.2) 

Siril Berglund, rådgiver  

Marek Linha, rådgiver 

Cecilia Sognnæs, rådgiver 

Jila Hassanpour, rådgiver  

Isabelle Linnea Kleven-Felloni, rådgiver (sluttet 28.2) 

Ingeborg Myhre Hauge, rådgiver (sluttet 28.2, tilbake 1.10) 

Ksenia Ness (fra 7.11) 

Ulrik Tuvnes, resepsjonsrådgiver, veiledningsprosjekt fra 1.5 

Haidari Abed, informasjonsprogrammet, begynte i veiledningsprosjektet 1.10 

Halaa Osman Auhaj, rengjøringsassistent (timesbasis) 

Sarah Hassan Kidir, rengjøringsassistent vikar (timesbasis) 

Jarand Ullestad, nettsidekonsulent (timesbasis) 

Trond Reitan, datakonsulent (timesbasis) 

Praktikanter og frivillige i sekretariatet 

Paula Tolonen (tidligere ansatt), Kristin Øvrelid Slette, Elli Kassah, Stine Navarsete, Jennifer 

Huby Sveinbjørnsson, Elizabeth Cappelen, Fa Jun Ma, Inge Brochman, Marina Bhukalova, 

Sunniva Wesche, Faiza Dinarzahi, Ksenia Ness, Maria Gilen Røysamb, Usman Khan, Wake 

Jeo Gerbi, Fred Menderis Jacobsen,  

 

Informasjonsprogrammet 

Vanja Vujadin, avdelingsleder (sluttet 1.12) 

Karwan Aref, nestleder 

Aziz Ghanziadeh, rådgiver 

Razita Kaimova, rådgiver (vikariat resepsjon- og informasjonsansvarlig fra 1.6) 

Mohammed Fitwi, rådgiver 

Basra Bulhan, rådgiver (veiledningsprosjektet fra 1.4) 

Abdulwahab Said  

Solvei Skogstad, rådgiver 
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Hawdam Salih, rådgiver (sluttet 28.2) 

Viktoria Galai, rådgiver 

Edris Omer, rådgiver 

Haidari Abed, rådgiver (begynte i veiledningsprosjektet 1.9) 

Mozammil Alhajj, rådgiver Kirkenes (sluttet 1.10) 

 

Vikarer som sluttet 28.2 

 

Liaqat Shinwari 

Amal Adan  

Barakat Khalil 

Fareshta Shaheed 

Najla Al-Shiblawi 

Paloushe  Yosefzai 

Samer Al Noaimi 

Sara Bjørndal 

Taiseir Farrah Samil 

Semret Josef 

  

Vikarer som sluttet 30.mars 

 

Ayman Almassri  

Galawesh Mohammadi 

Habibullah Said 

Kany Khalili 

Linda Beniamin 

Meriem Saleem 

Wassen Hassan 

Veronique Bahati 

Selma May 

Rut Pedersen 

Heba Abdelrahman 

Biniam Tewelde 

Ingvild Tomren 

Sasha Sedar Kuhn 

 

 Andre vikarer 

 

Adham Alhouary (sluttet 1.5) 

Amina Idris (sluttet 1.5) 

Nima Masohuri (begynte i sekretariatet 15.12) 

Ibrahim Warsame (sluttet 1.5) 

Nada Tay (sluttet 1.5) 
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Zakaria Yahia (sluttet 1.5) 

Messud Ali 

 Nishtiman Karim Saifulla 

 

NOAS lærer: Utøya og Sundvolden 

NOAS søkte Virkes OU-fond om midler til et besøk for alle NOAS’ ansatte på Utøya med 

påfølgende seminar om NOAS’ kommunikasjons- og informasjonsarbeid på Sundvollen. 

Målet var både miljøskaping og fagutvikling.  Eksterne innledere utfordret NOAS på hvordan 

vi framstår og hva som kan være vår rolle i offentlig debatt om asyl- og flyktningspørsmål. 

Kommunikasjonsselskapet VON ledet en påfølgende workshop om hvordan vi kommuniserer 

mot ulike målgrupper for NOAS’ arbeid. Målet var å utvikle en mer felles forståelse av hva 

som er vår rolle i ulike sammenhenger, samt legge planer for hva vi skal vektlegge i vår 

eksterne kommunikasjon og hvordan vi skal gjøre det.  

 

Daglig leder Jørgen Watne Frydnes tok oss med på en omvisning på Utøya, etterfulgt av en 

gjennomgang av hvordan AUF gjennomførte kommunikasjon med etterlatte og overlevende, 

samt eksterne i prosessen med reetablering og nybygging på Utøya. 

Tidligere nestleder i AUF, Tonje Brenna, beskrev hvordan AUF har jobbet med egen 

kommunikasjon for å påvirke holdninger og utfordre konspirasjonstenkning og en sterkt 

polarisert og fiendtlig retorikk i politisk debatt om innvandring, asylsøkere, integrering og 

flerkultur. Hun utfordret NOAS på vår rolle i dette arbeidet.  

Tidligere redaktør i Aftenposten og Dagsavisen, samt leder av Pressens Faglige Utvalg, Hilde 

Haugsgjerd, beskrev arbeidet med å sikre både et mangfold av synspunkter, bredest mulig 

debatt og samtidig ivareta redaktøransvar i presseetikk i kommentarfelt-debattene. Hun viste 

hovedtrekk i debatt-utviklingen, hva hun anså som de største utfordringene i den politiske 

debatten og ga innspill til hvordan NOAS kan bidra i innvandringsdebatten på en god måte.  

Von kommunikasjonsbyrå ledet internt arbeid med kommunikasjon med asylsøkere og andre 

som er definert som primære målgrupper for NOAS’ kommunikasjon.  

Økonomi  

Gaver til NOAS 

Joner-aksjonen ga NOAS totalt 4 139 463 kr. Disse midlene overføres som helhet til 

rettshjelpsarbeid i 2017 og 2018. Foruten denne støtten mottok vi 265 490 i gaver og 

kontingenter. Hjertelig takk til våre bidragsytere! 

Stiftelser og fond 

Extrastiftelsen 

NOAS mottok 532 000 kr for prosjektet «Barns opplevelse av tvangsretur» som var et 

samarbeidsprosjekt med Redd Barna. Redd Barna sto som søker av midlene, mens NOAS 

utfører selve rapportarbeidet. Rapporten ferdigstilles våren 2017. 
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Fritt Ord 

NOAS mottok 25 000 kr for å avholde seminaret Asylum and refugee challenges in legal 

development, political and public debate in the Nordic countries. 

 

Virkes O/U fond 

Virkes O/U fond støttet oss med 37 000 kr til å gjennomføre en studietur for alle ansatte til 

Utøya, kombinert med workshop i kommunikasjon på Sundvolden.  

Øvrige inntekter 

Vi ble tildelt 2 630 000 kr fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), midler som 

bevilges over statsbudsjettet. Formålet med driftstilskuddet er å: «medverke til auka deltaking 

i, og auka tillit til, samfunnet blant innvandrarbefolkninga. Tilskotet skal medverke til at alle 

har dei same moglegheitene, rettane og pliktene når det gjeld å delta i samfunnet og å ta i 

bruk eigne ressursar». 

 

Vi mottok 3 579 000 kr til spesielle rettshjelpstiltak, samt 2 141 000 kr fra 

tilskuddsordningen for ivaretakelse av interessene til barn med lang oppholdstid i Norge. 

300 000 av disse midlene har vi fått akseptert overført til 2017, for å kunne gi en oppfølging 

av disse familiene også i 2017. 

 

NOAS deltar i ulike forum for asylspørsmål og søker å dele praksiserfaringer med 

institusjoner og organisasjoner i andre land. I 2016 fikk vi sammen med Redd Barna 40 000 

kr til formidling av resultater fra prosjektet «barns opplevelse av tvangsretur», 90 000 kr til 

metodeutvikling i informasjonsarbeid overfor asylsøkere og nettverksbygging, samt 50 000 

kr til deltakelse i europeiske forum for asylspørsmål. 

 

Vi mottok 2 329 709 kr fra UDI som forvalter post 72, kap. 490: Tilskudd til retur og 

tilbakevendingstiltak, for veiledningsprosjektet (se Veiledning). 

 

Oppdragsprogrammet «Informasjon og veiledning til asylsøkere i transitt» hadde en samlet 

inntekt på 15 743 220 kr. 

 

Momskompensasjon genererte 1 439 788 kr, og støtten for bortfall av spilleautomater kom på 

369 870 kr. I tillegg fikk NOAS utbetalt 81 285 kr i støtte fra Torshov Bingo, og 61 506 kr i 

andre inntekter. 
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Årsregnskap 2016 
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