
Årsrapport 2015



Innhold

SCHENGENFELLESSKAPET RAKNER ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

ASYLPOLITISKE SAKER  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

Flukten til Europa  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

Stortingshøringer, innstramminger og stortingsforlik  ����������������������������������������������������������������������������������� 9

Lengeværende barn �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10

Rettshjelpsdugnaden  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10

Forlik, budsjett og innstramminger ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11

NOAS-rapport: Frihet først – fengsling av barn og alternativer til tvangsretur  �������������������������������������������� 12

Enslige mindreårige  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13

Retur til internflukt ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14

Storskog  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16

Faktasøkende reise til Tyrkia, Irak og Iran �������������������������������������������������������������������������������������������������������18

Rettshjelp i NOAS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 19

BISTAND, RETTSHJELP OG RÅDGIVNING ��������������������������������������������������������������������������������������������������19

Domstolsprosjektet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21

Saker til Høyesterett ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21

Veiledningsprosjektet  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22

SITUASJON OG SAKER I ULIKE LAND ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24

Afghanistan 24

Burundi ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25

Eritrea  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26

Etiopia   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27

Irak  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27

Iran ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 29

Jemen  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30

Somalia ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30

Syria  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31

«Statsløse» / Palestina  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31

Formål og innhold  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33

Store utfordringer – store  endringer i programmet ��������������������������������������������������������������������������������������� 33

INFORMASJONSPROGRAMMET ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 33

Informasjon til søkere i 48-timers prosedyre ������������������������������������������������������������������������������������������������ 35

Fagutvikling  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35

Sårbare asylsøkere �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������36

Restanser og NOAS Hotline  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������36



Statistikk over ankomstutvikling og samtalegjennomføring    ����������������������������������������������������������������������37

NOAS’ førstelinje �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43

NOAS’ hjemmesider ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43

INFORMASJON OG PÅVIRKNINGSARBEID  ������������������������������������������������������������������������������������������������43

Kampanjen So you think you can stay ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44

Politisk påvirkningsarbeid ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 44

Mediearbeid  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 46

Deltakelse på kurs, konferan ser og seminarer  ��������������������������������������������������������������������������������������������� 46

Situasjonen i Hellas og støtte til Aitimas arbeid ������������������������������������������������������������������������������������������� 49

ORGANISASJON  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50

Medlemmer  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50

Generalforsamling  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50

Annette Thommessens  Minnepris 2015 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������50

Førjulsmingling 17� desember �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50

Styret i NOAS  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51

Styret i Annette Thommessens minnefond  ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 51

Medarbeidere ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51

NOAS lærer: besøk i Sverige  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53

ØKONOMI  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54

Rettshjelpsdugnaden  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54

SMS-tjenester  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54

Flere gaver fra medlemmer og andre privatpersoner ������������������������������������������������������������������������������������54

Stiftelser og fond ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54

Øvrige inntekter ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55





NOAS – Årsrapport 2015 5

«Gjerder har ingen plass i Europa». Slik forsøkte 
den østerrikske kansler Werner Faymann i oktober 
2015 å dempe europeiske bekymringer over sin 
egen utenriksministers ønske om å bygge gjerde 
mot Slovenia, som også er Schengen-stat. Øster-
rikes utenriksminister Johanna Mikl-Leitner hadde 
noen dager tidligere tatt til orde for å «spesielle byg-
ningstiltak» mot Slovenia. Grenseovergangen var 
de siste ukene blitt passert daglig av mellom 3000 
og 8000 asylsøkere. 

Slovenias statsminister Miro Cerar innkalte det 
nasjonale sikkerhetsrådet og erklærte at Slovenia 
var klar til å sette i verk «alle mulige tiltak» for å 
møte situasjonen som ville oppstå, dersom Øster-
rike gjorde alvor av å stenge grensen mot Slovenia. 
Ett av dem var å stenge grensen mellom Slovenia 
og Kroatia. 

EUs kommisjonspresident Jean-Claude Juncker 
må ha kjent at det europeiske fellesskapet var i ferd 
med å sprekke opp, og kontaktet den østerrikske 
kansleren. Etter denne samtalen kom kansler Fay-
mann med sin erklæring.

Om det ikke kom gjerder mellom Schengen-stater 
i Europa, kom det grensekontroll. Den svenske reg-
jeringen har i flere omganger besluttet å forlenge 
sin midlertidige grensekontroll fra 12. november 
og gjennom vinteren 2016. I løpet av den første 
uka gikk antallet asylsøkere ned fra mellom 1500 
og 2000 per dag til rundt 900. 

I Danmark var ekspertene uenige om hvorvidt 
dansk grensekontroll ville føre til flere eller færre 
asylsøkere til landet. Flere hevder at midlertidig 
grensekontroll kunne gitt Danmark opp mot dob-
belt så mange asylsøkere som de 25.000 de forven-
tet i 2015. (Det kom drøyt 21.000 asylsøkere til Dan-
mark i 2015) Men da svenskene valgte å forlenge 
sin grensekontroll, innførte danskene stikkprøve-
kontroll på grensen til Tyskland. Statsminister Erna 
Solberg fulgte etter og i slutten av november ble 
det innført grensekontroll på alle ferjer fra Sverige, 

Danmark og Tyskland. Samtidig ble kontrollen ved 
Svinesund og andre innfartsveier til Norge trappet 
opp. Etter møter mellom norske og russiske myn-
digheter om strengere grensekontroll, har det ikke 
kommet en eneste asylsøker over grensa ved Stor-
skog etter 29. november 2015. 

Den europeiske Dublin-reguleringen, som in-
nebærer at en søknad om beskyttelse skal behan-
dles i det landet hvor asylsøkeren først er registrert, 
fungerer ikke lenger etter hensikten. I august 
besluttet Angela Merkel at Tyskland ikke lenger 
skulle returnere syrere etter Dublin-avtalen og at 
asylprosedyren for syriske flyktninger skulle foren-
kles. I løpet av sommeren strømmet flyktninger og 
andre migranter nordover gjennom Ungarn og Øs-
terrike inn i Bayern. Da Ungarn startet byggingen 
av et 175 kilometer langt gjerde langs Schengens 
yttergrense mot Serbia, fant flyktningene veien 
over Vest-Balkan gjennom Kroatia, og nordover inn 
i Schengen gjennom Slovenia og Østerrike.

Fra Østerrike fortsatte de nordover, og mer enn 
5000 krysset den østerriksk-tyske grensen daglig. 
Bayerns delstatsminister Horst Seehofer truet med 
å stenge grensen, dersom Østerrike ikke kunne 
holde flyktningene tilbake.

Dermed ble presset flyttet over på Østerrike, som 
sendte 2.200 soldater til grensa mot Ungarn, for 
å gjeninnføre grensekontroll der.  Det lå an til et 
uoversiktlig dominospill, som kunne resultert i at 
hundretusener av mennesker strandet på Balkan. 

Tyskerne har holdt grensene åpne, men har innført 
andre tiltak. De er pådriver for et nytt fordelingssys-
tem for flyktninger i Europa og felles tiltak for å 
sikre Schengens yttergrenser. Dublin-reguleringen 
er gjeninnført i Tyskland. I september fikk Merkel 
og EU-kommisjonens president Juncker presset 
igjennom et flertallsvedtak i EUs justis- og innen-
riksråd om å fordele 120 000 flyktninger, som til 
da hadde kommet til Hellas og Italia, på alle EUs 
medlemsland. Tsjekkia, Ungarn, Romania og 

Schengenfellesskapet rakner



NOAS – Årsrapport 20156

Slovakia stemte imot, og Finland avholdt seg fra 
å stemme. Vedtaket har imidlertid blitt effektivt 
trenert av store EU-stater som Storbritannia og Po-
len, som bestemt har motsatt seg å bli del av noe 
europeisk fordelingsregime.

De 26 europeiske statene som i dag utgjør Schen-
gen-samarbeidet, er preget av helt andre politiske 
debatter enn de visjonene som lå til grunn da den 
første Schengen-avtalen ble signert i 1985. For 30 år 
siden inngikk Frankrike, Tyskland, Belgia, Neder-
land og Luxembourg en avtale for å sikre personer 
og varer fri bevegelse over grensene, uten forsink-
ende og fordyrende grensekontroller og nasjonale 
visumregler. Etter Berlinmurens fall ble det å oppgi 
grensekontroll og nasjonal suverenitet ikke sett på 
som truende, snarere som en bekreftelse på at en 
ny æra var innledet for felles vekst og velstand i 
Europa.

Men så kom den økonomiske nedturen. Hellas, 
Italia og Spania er blant landene som ble hardest 
rammet. Særlig dyp er krisen i Hellas, og kon-
sekvensen er blant annet store problemer med 
mottak av asylsøkere. Ifølge en dom i Den euro-
peiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg 
i 2010 er mottaksapparatet i landet så dårlig at retur 
av asylsøkere til Hellas innebærer fare for inhuman 
behandling. Likefullt er det italienske og greske 
sivilsamfunn og myndigheter som har stilt opp og 
reddet mange tusen båtflyktninger i Middelhavet.

I stedet for å samle seg om felles redningsoperas-
joner og nye regimer for fordeling av flyktninger i 
Europa, har mange europeiske stater bidratt med 
lite, bortsett fra å kritisere Italia og Hellas for ikke 
å registrere fingeravtrykk på tusener av flyktninger 
og migranter de redder i land. Italienske og greske 
myndigheter har svart med å anklage europeiske 
naboer i nord og øst for manglende solidaritet. 
Uten registrerte fingeravtrykk kan flyktninger fritt 
bevege seg videre innenfor Schengens yttergrens-
er, og søke beskyttelse i de landene de tror de har 
størst mulighet både til opphold og arbeid. Men 
også kriminelle nettverk og illegale innvandrere 
beveger seg fritt. Dette er en sikkerhetsutfordring 
som styrker kravet om gjeninnføring av nasjonal 
grensekontroll.

Terroren i Paris i november 2015 forsterket kri-
tikken mot svak grensekontroll og manglende 

oversikt over hvem som søker tilflukt i Europa som 
asylsøkere. 

Tyskland og Sverige har vært målet for nær 
halvparten av flyktningene som har krysset 
grensene gjennom Balkan og inn i Schengen. I 
begge land har myndighetene vært under økende 
politisk press for å få flyktningsituasjonen un-
der kontroll. Begge land har innført strengere 
prosedyrer, raskere saksbehandling og mer effektiv 
retur av asylsøkere fra Balkan. Ettersom andelen 
flyktninger økte fra det som i den politiske debat-
ten ble kalt «Kabuls middelklasse», tiltok styrken i 
kravet om avvisning og retur også til Afghanistan. 
Tyske politikere, som gjennom flere år hadde sendt 
styrker til Afghanistan, stilte før jul krav om at af-
ghanerne måtte bli i eget land og selv ta ansvar for 
gjenoppbygging og utvikling. 

Statsledere fra EU og Balkan sier de vil samarbeide. 
Men alt de klarte å enes om i 2015, var at EUs yt-
tergrenser må styrkes: Den åpne grensekysten 
mellom Hellas og Tyrkia må kontrolleres bedre, 
EUs grensebyrå Frontex må øke sin registrering-
saktivitet langs den gresk-makedonske grensen og 
EU-landene må bidra til felles politistyrker i Slove-
nia. EU har dessuten inngått en mye kritisert avtale 
med Tyrkia. Avtalen innebærer at Tyrkia mottar 
økonomisk støtte fra EU, at det innføres visumfri-
het for tyrkiske borgere til Schengen-området og 
at forhandlinger om EU-medlemskap gjenopptas. 
Tyrkia på sin side forplikter seg til å stanse flykt-
ningene som forsøker å komme over til Europa og 
til å ta tilbake asylsøkere fra Hellas etter nærmere 
kriterier. Tyrkiske menneskerettighetsbrudd ble 
ikke tatt hensyn til i avtalen.  

Uansett avtale med Tyrkia må EU og samarbeid-
slandene i Schengen finne bedre løsninger i inn-
vandrings- og flyktningpolitikken. Dessuten må 22 
EU-land og EFTA-landene Island, Norge, Sveits og 
Lichtenstein finne ut hva de vil med Schengen-sa-
marbeidet. 

Når euroskeptikere og innvandringsfiendtlige poli-
tikere vinner større oppslutning i flere europeiske 
stater, styrkes politiske krav om sterkere kontroll 
med egne grenser. I Norge har sentrale Frp-repre-
sentanter tatt til orde for gjeninnføring av passkon-
troll på Svinesund.
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Men vil de samme politikere ha tilbake regulære 
grensekontroller, lange køer, forsinkelser og økte 
kostnader for all person- og godstrafikk gjennom 
Europa? Vil det bety slutten på visumfrie reiser i 
Europa og grenseboerbevis som sikrer fri ferdsel 
av etterspurt arbeidskraft i økonomisk betydnings-
fulle grenseområder?

Greske myndigheter er satt under press og truet 
med utestengelse fra Schengen-samarbeidet, om 
de ikke bedre kan ivareta Europas yttergrense. Etter 
et tysk-tyrkisk initiativ, med tilslutning fra Hellas, 
sendte NATO i februar 2016 tre krigsskip inn i 
Egeerhavet for å slå ned på smuglervirksomhet. 
Ulovlig båttrafikk skal dirigeres tilbake til Tyrkia. 
Det europeiske samarbeidet snevres inn. Økono-
misk sterkere stater i nord kan sikre betydningsfull, 
uhindret transport av varer og tjenester, mens store 

grupper av flyktninger og uønskede migranter hol-
des tilbake i Tyrkia, Hellas og på Balkan. 

I januar 2016 var 60 prosent av dem som kom 
vinterveien over Egeerhavet kvinner og barn. 
Dette skje samtidig som flere europeiske land vil 
stramme inn reglene for familiegjenforening. En 
humanitær katastrofe kan utvikle seg i Europa, der-
som titusener av syriske kvinner og barn strander 
på grensen mellom Serbia og Makedonia, eller på 
den gresk-makedonske grensen. 

Den tidligere svenske statsminister Fredrik Rein-
feldt har sagt det tydeligere enn mange andre euro-
peiske politikere gjennom 2015: Det eneste som vil 
redusere antallet flyktninger til Europa, og dermed 
kunne ivareta dagens Schengen-samarbeid, er i 
fred i Syria.
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Flukten til Europa 

I følge International Organisation for Migration 
(IOM) kom det totalt 1 006 000 personer til Eu-
ropa i 2015. EUs felles grensebevoktningsbyrå, 
Frontex, mener på sin side det kom 1,5 millioner 
migranter til Europa i 2015. Det store flertallet kom 
sjøveien mellom Tyrkia og Hellas.

IOM har registrert mer enn 920.000 migranter 
som ankom sjøveien i perioden januar – november 
2015, noe som er en formidabel økning i forhold til 
de 280.000 som ankom både over land og sjø i lø-
pet av 2014. Antall omkomne båtflyktninger anslås 
av IOM til rundt 4000. De fleste av disse omkom 
i forsøk på å ta seg over den lengre og farligere 
havstrekningen mellom Libya og Italia.

Død og redningsoperasjoner i Middelhavet

Det største antallet omkomne ble registrert i april, 
da en båt med 800 personer gikk ned utenfor 
kysten av Libya. Også norske skip ble involvert i 
mange redningsoperasjoner utenfor den libyske 
kysten. Ett av skipene som reddet flest var Bourbon 
Orca. Mannskapet på skipet fikk i mai 2015 Annette 
Thommessens minnepris for redning av nesten 
2000 personer gjennom 15 redningsoperasjoner. 
(Se Annette Thommessens minnepris, side 50) 

Italia igangsatte i oktober 2013 redningsoperas-
jonen Mare Nostrum i Middelhavet. Operasjonen 
ble avsluttet i november 2014 og ble da avløst av 
EU-operasjonen Triton, en operasjon for kontroll 
av EUs yttergrenser sør for Italia. 

Norge har deltatt med skipet Siem Pilot og red-
ningsskøyta Peter Henry von Koss fra juni 2015. 
Mannskapene på de norske båtene hadde ved 
utgangen av september 2015 reddet henholdsvis 
4.300 og 263 migranter i Middelhavet, ifølge tall fra 
Kripos. Medecins sans Frontiers, det internasjonale 
Leger uten grenser, hadde redningsteam ombord 
I tre skip i løpet av 2015, deltok i 120 redningsop-

erasjoner og ga medisinsk assistanse til mer enn 
23.000 personer i nød. 43 prosent av de reddede 
trengte medisinsk behandling og 8 prosent hadde 
alvorlige helseproblemer. 

Fra Syria til Tyskland og Sverige

Hele 942.400 var ved nyttår registrert som 
asylsøkere i EUs statistikkbyrå Eurostat. Ankom-
stene av syriske flyktninger gjennom Tyrkia til 
Hellas utgjorde hoveddelen av økningen i antall 
asylsøkere til Europa. Svært mange kom fra Hellas 
via Makedonia og Serbia til Ungarn og dermed inn 
igjen i Schengen-området. Derfra gikk hovedruten 
videre via Østerrike til Tyskland og for mange via 
Danmark til Sverige.  Ved utgangen av oktober 2015 
hadde Ungarn registrert over 174.000 asylsøkere. 

Tyskland mottok flest asylsøkere i 2015. Totalt ble 
over en million migranter registrert i det tyske 
EASY-systemet i løpet av 2015. Dette inkluderer et 
stort antall asylsøkere og arbeidsmigranter fra Bal-
kan-landene, som ikke kommer med i IOMs statis-
tikk over personer som kom sjøveien til Europa.

Målt i antall asylsøkere i forhold til innbyggertall, 
mottok Sverige det største antallet. Mer enn 1.575 
flyktninger per 100.000 svenske innbyggere. Un-
garn mottok 1.508 søkere per 100.000 innbyggere. 
Tilsvarende tall for Tyskland er 52 per 100.000 in-
nbyggere.

Syrere var den største gruppen flyktninger til Eu-
ropa i 2015. Deretter fulgte afghanere og irakere. 
I følge FNs Høykommissær for flyktninger, UN-
HCR var rundt halvparten av flyktningene som 
krysset Middelhavet syrere. Afghanere utgjorde 
over 20 prosent og irakere snaut 10 prosent. Nær 
60 prosent var menn, drøyt 15 prosent kvinner og 
25 prosent barn.

Asylpolitiske saker 
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Migranter fra Balkan

I tillegg til migrantene som kom sjøveien over 
Middelhavet, kom store grupper av kosovarer og 
albanere over land. Deres flukt var fra fattigdom, 
arbeidsledighet og korrupsjon. Personer fra disse 
landene vurderes ikke å ha beskyttelsesbehov i EU/
EØS-området og får status som arbeidsmigranter. I 
Norge og i flere EU-stater regnes søknader fra disse 
områdene som misbruk av asylinstituttet. I Norge 
får søkere fra Balkan-landene rask behandling 
gjennom en 48-timers prosedyre. De risikerer å bli 
utvist fra hele Schengen-området, som reaksjon på 
det som blir vurdert som grunnløse asylsøknader 
og derfor misbruk av asylinstituttet. 

Ingen EU-fordeling

EU-landene har gjennom flere tiår utviklet felles 
politikk og et stadig tettere samarbeid om asylpo-
litikk, med grunnlag i flere EU-direktiv om status, 
prosedyre, mottak og retur, samt Dublin-forordnin-
gen om første asyllands ansvar for søknadsbehan-
dling. Men under presset fra de økte ankomstene 
i 2015, sprakk EU-samarbeidet på asylområdet 
fullstendig. Etter at Tyskland i september først fikk 
presset fram enighet om fordeling av 120.000 fly-
ktninger, er målet redusert til fordeling av 66.000 
fra Italia og Hellas, mens 54.000 flyktninger fra 
Ungarn er satt «på vent». I realiteten er kun en 
håndfull flyktninger faktisk ankommet nytt tred-
jeland innen EU. Både Storbritannia og Polen er 
store EU-land som begge har avvist å delta i noen 
form for intern kvotefordeling i EU.

Krig og terror

Krigen i Syria gikk i mars 2015 inn i sitt femte 
år. FN har definert konsekvensen av krigen som 
den største humanitære katastrofen siden andre 
verdenskrig. Ved utgangen av 2015 var halvparten 
av Syrias befolkning drevet på flukt og nær en halv 
million drept i krig og terrorhandlinger i Syria. Det 
store flertallet på mer enn 12 millioner var internt 
fordrevne, mens drøyt 4 millioner flyktninger be-
fant seg i Syrias nærområder. Tyrkia har mottatt 
over 2  millioner syriske flyktninger, Libanon har 
en drøy million flyktninger fra Syria, mens antallet 
i Jordan ligger på drøyt 630.000. Noen hundre tu-
sen syrere befinner seg på flukt i Irak. 

Antallet syrere som har klart å ta seg til Europa 
utgjør en liten del av syrere på flukt fra krig og 
terror, men andelen er økende. Antonio Guterres, 
som var FNs høykommissær for flyktninger fram 
til årsskiftet 2015 – 2016, har listet følgende årsaker 
til at syrere i desperasjon forlater nærområdene og 
forsøker å komme seg til Europa:

• Krigen hadde våren 2015 vart i fire år, og det 
var ingen tegn til løsning.

• Syriske flyktninger i Libanon og Jordan har 
ingen eller liten mulighet til å ta seg legalt 
arbeid. Uten inntekter må flyktningene tære 
på sparepenger og selge unna det lille de har 
kunnet ta med seg av verdi.

• Mellom 80 og 90 prosent av de syriske flykt-
ningene i Jordan og Libanon hadde i 2015 et 
livsgrunnlag under FNs fattigdomsgrense.

• Bare rundt halvparten av syriske barn på flukt 
hadde tilgang til skole.

• Nye grupper flyktninger møtte stengte grenser 
i Libanon og Jordan og ble tvunget videre til 
Tyrkia. Også i Tyrkia møter flyktningene sterke 
begrensninger på mulighet til å ta arbeid og 
forsørge seg selv.

• Større grupper var uten tilgang på nødvendige 
medisiner.

• Mangelfull internasjonal støtte måtte deles på 
stadig flere og FN måtte våren 2015 redusere 
matrasjoner med en tredjedel. 1

 
 

 1  Kilder:

  http://www�bbc�com/news/world-europe-34131911

  https://snl�no/Flyktningkrisen_i_Middelhavet

  http://www�theguardian�com/global-development-profes-
sionals-network/2015/oct/25/six-reasons-why-syrians-are-
fleeing-to-europe-in-increasing-numbers

  http://www�msf�org/article/migration -msf-ends-search-
and-rescue-operations-central-mediterranean-after-20129-
people
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Stortingshøringer, innstram-
minger og stortingsforlik 
I løpet av 2015 ble asyl- og flyktningspørsmål et 
langt mer sentralt politikkområde enn tidligere. 
Lengeværende barn fikk stor oppmerksomhet i 
årets første halvår. Også situasjonen i Middelhavet 
ble mye omtalt. På bakgrunn av den ekstraor-
dinære flyktningsituasjonen i verden vedtok mange 
partier i løpet av våren å styrke bistanden til Syria 
og nærområdene og å hente et større antall syriske 
kvoteflyktninger til Norge. 

Etter sommeren økte ankomstene av asylsøkere til 
Norge. Flyktningspørsmål fikk stor oppmerksom-
het i medier og politiske debatter, og fra mange 
ulike hold ble det uttrykt forståelse for situasjonen 
for mennesker på flukt og et ønske om å ta imot 
asylsøkere som kommer til Norge på en så god 
måte som mulig. Bosetting, integrering og rettssik-
kerhet var sentrale temaer i valgkampen før kom-
munevalget i september.

Fra slutten av oktober snudde stemningen brått, 
både i opinionen og blant politikere. Stadig flere ble 
opptatt av å begrense antallet asylsøkere til Norge. 
Innstrammingstiltak ble det viktigste temaet i asyl-
politiske diskusjoner utover høsten og vinteren.

Lengeværende barn

I starten av året fikk situasjonen for lengeværende 
barn stor oppmerksomhet. En ny forskriftsbestem-
melse for denne gruppen ble vedtatt i desember 
2014, og fra januar fikk familier saken sin vurdert 
etter et regelverk som sa at barnets beste skulle til-
legges mer vekt enn tidligere. 

Hele vinteren var det også mye omtale av utsend-
elsene av familier med lengeværende barn høsten 
2014. Det kom fram stadig mer informasjon om at 
myndighetene ikke hadde håndtert situasjonen på 
en god måte, og at mange barnefamilier med sterk 
tilknytning hadde blitt tvangssendt ut av Norge 
uten å få en oppdatert vurdering av saken sin. Op-
posisjonen og samarbeidspartier krevet at utsendte 
familier med lang oppholdstid i Norge måtte få en 
ny vurdering av saken sin.

Høring i Stortinget

Vinteren 2015 ble justisminister Anders Anundsen 
innkalt til høring i Stortingets kontroll- og konsti-
tusjonskomité. Bakgrunnen var at ministeren flere 
ganger høsten 2014 hadde forsikret Stortinget om 
at familier med lengeværende barn ikke ble priorit-
ert for tvangsutsendelse, samtidig som de faktiske 
utsendelsene av denne gruppen ble kraftig inten-
sivert i samme periode.

Kontrollhøringen 6. februar varte hele dagen med 
et stort pressekorps til stede. NOAS deltok som 
første aktør som forklarte seg om hva som hadde 
skjedd i den aktuelle perioden.

Justisministeren fikk sterk kritikk i saken, og 19. 
mai ble et mistillitsforslag mot ham behandlet 
i Stortinget. Anundsen unnslapp mistillit, men 
måtte tåle sterk kritikk for ikke å ha informert 
Stortinget godt nok i saken om asylbarna.

Utsendte familier med lengeværende barn

Høringen og kontrollsaken gjaldt spørsmålet om 
ministeren hadde gitt Stortinget tilstrekkelig og 
dekkende informasjon. Parallelt med dette fortsatte 
diskusjonen om hva som skulle skje med famil-
iene som hadde blitt sendt ut i 2014 etter å ha bodd 
mange år i Norge, uten å ha fått saken sin vurdert 
etter nye og mer liberale regler.

Regjeringen og samarbeidspartiene var svært ueni-
ge om hvordan dette skulle håndteres, og diskuter-
te i flere måneder uten å finne en løsning. Først i 
april kom de til enighet om at en del av familiene 
skulle få saken sin vurdert på nytt, og at de som 
hadde grunnlag for oppholdstillatelse skulle hentes 
tilbake til Norge. Forslaget møtte imidlertid sterk 
motstand i høringsrunden. NOAS og andre fryktet 
at slik forslaget var utformet, ville knapt noen fam-
ilier hentes tilbake. 

Rettshjelpsdugnaden 

Da nye regler for lengeværende barn ble innført i 
2014, ble det på bakgrunn av det store behovet for 
informasjon og bistand startet en rettshjelpsdug-
nad. Aina Heldal Bøe var initiativtaker til rettsh-
jelpsdugnaden og hadde hovedansvaret for inns-
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amlingen. NOAS har hatt ansvar for å administrere 
dugnaden og å yte den største delen av rettshjelpen. 
NOAS har også gitt informasjon og veiledning til 
de aktuelle familiene, mottakene og advokatene 
som bidro i dugnaden. 

Rettshjelpsdugnaden for de lengeværende barna ga 
informasjon om rettigheter, relevante bestemmels-
er og forvaltningens praksis samt juridisk bistand 
til mange barnefamilier. Per 21. januar 2016 hadde 
rettshjelpsdugnaden oppnådd følgende resultater2:

• 232 barn (105 familier) har fått opphold etter at 
NOAS har skrevet omgjøringsbegjæring.

• 29 barn (14 familier) er her lovlig mens de 
venter på ny behandling av saken.

• 55 barn (26 familier) venter på svar fra UNE.

• 78 barn (29 familier) av de vi har hatt kontakt 
med har blitt tvangsutsendt. NOAS skrev omg-
jøringsbegjæring for 28 av barna (10 familier).

• 8 barn (4 familier) har fått avslag. NOAS skal 
vurdere om det er grunnlag for omgjøringsbeg-
jæring.

• 84 barn (44 familier) har fått saken avvist 
av NOAS per d.d. på grunn av manglende 
oppholdstid/skolegang jf. UNEs praksis. Det er 
aktuelt for NOAS å engasjere seg i sakene til 36 
av disse barna (14 familier) i løpet av 2016.

• 38 barn (19 familier) venter på vurdering fra 
NOAS. Av disse har 28 barn (11 familier) allere-
de tilstrekkelig oppholdstid/skolegang jf. UNEs 
praksis eller vil i løpet av 2016 ha tilstrekkelig 
oppholdstid/skolegang jf. UNEs praksis.

Prosentvis oversikt over sakene per 21. januar 2016 
(totalt 524 barn):

• 44 prosent har fått opphold

 2 Arbeidet med utsendte barnefamilier jf� uf� §8-5 a er ikke 
inkludert i denne statistikken� Oppholdstillatelse er hoved-
sakelig gitt, jf� enten utlendingsforskriften § 8-5 eller §8-13� 
I et fåtall av sakene har familien fått flyktningstatus (f� eks 
internfluktsaker fra Afghanistan eller sikkerhetssituasjonen i 
hjemlandet) eller opphold på humanitært grunnlag av andre 
årsaker enn barnets tilknytning til Norge�

• 6 prosent har lovlig opphold fram til ny vurder-
ing

• 11 prosent venter på svar fra Utlendingsnemn-
da

• 16 prosent har blitt tvangsutsendt eller fått 
avslag

• 16 prosent har fått saken sin avvist av NOAS

• 7 prosent venter på vurdering fra NOAS

Ny prøving for utsendte lengeværende barn 

Forskriftsbestemmelsen om ny vurdering for ut-
sendte barnefamilier trådte i kraft 15. juni 2015. 30 
familier ble omfattet av ordningen. NOAS bisto 23 
familier, hvorav 22 familier ønsket å fremme an-
modning om omgjøring. Til sammen fikk fire fam-
ilier oppholdstillatelse og kunne komme tilbake til 
Norge. 

NOAS vurderer behov for domstolsprøvning i flere 
av sakene som fikk avslag. NOAS har sammen med 
advokatfirmaet Wiersholm tatt ut stevning i en sak. 
Denne saken skal behandles av Oslo tingrett i au-
gust 2016. (Se domstolsprosjektet, side 21.)

Forlik, budsjett og innstram-
minger
Våren 2015 ga mange partier på Stortinget uttrykk 
for at de ønsket en human flyktningpolitikk hvor 
Norge gir et større bidrag til å håndtere en svært 
krevende global flyktningsituasjon. I juni inngikk 
alle stortingspartiene unntatt SV og FrP et forlik 
om å hente 8000 syriske kvoteflyktninger til Norge. 

I oktober ble regjeringens proposisjon for budsjet-
tendringer på asylfeltet for 2015 behandlet i Stortin-
get. Mange av partiene var da enige om merknader 
som handlet om styrking av asylsøkeres rettssik-
kerhet og tilrettelegging for bedre integrering. Etter 
dette ble tonen i debatten raskt endret. 

Ankomstene av asylsøkere fortsatte å øke i oktober, 
ikke minst over Storskog. Fra å handle om hvor-
dan asylsøkerne kan tas imot på best mulig måte og 
hvordan vi best legger til rette for rask integrering, 
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dreiet den politiske debatten seg nå mer og mer om 
mulige innstramminger og signaler utad som vil 
redusere antallet asylsøkere til Norge. 

Budsjettforslag og innstramminger

Regjeringens budsjettforslag på asylfeltet ble 
lagt fram først i slutten av oktober. Regjeringen 
foreslo betydelige innstramminger, som å svekke 
norskundervisningen i mottak, kutte ytelser til 
asylsøkere, senke standarden i mottak, innføre mer 
midlertidighet og redusere mulighetene for fami-
liegjenforening. De foreslo også å svekke omsor-
gen for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. 
NOAS og mange andre aktører mente at forslagene 
hemmet integrering. 

9. november la regjeringen fram en liste med 
forslag til ytterligere innstrammingstiltak. Nye 
forslag var da blant annet å arbeide for å opprette 
omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere 
i opprinnelseslandene og å bytte ut kontantytelser 
til asylsøkere med kuponger til kjøp av mat og klær.

Hastebehandling av innstrammingstiltak

Fredag 13. november presenterte regjeringen 
forslag til innstrammingstiltak som skulle hastebe-
handles i Stortinget. Tiltakene ble presentert som 
innstramminger overfor asylsøkere som ankom-
mer Norge fra Russland. I realiteten omfattet de 
også store systemendringer som ikke hadde noen 
sammenheng med situasjonen på Storskog. 

Forslagene ble behandlet i Stortinget på under en 
uke, uten høring eller komitébehandling. I rekord-
fart vedtok Stortinget å gi regjeringen full politisk 
styring av Utlendingsnemnda. Regjeringen fikk 
myndighet til å instruere klageorganet om lovtolk-
ing, skjønnsutøvelse og faktiske forhold, inkludert 
hvordan sikkerhetssituasjonen i ulike land skal 
vurderes. Innstrammingene innebar også en dra-
matisk svekkelse av rettssikkerheten for asylsøkere 
som ankommer fra Russland, og det ble vedtatt en 
ny og svært vid hjemmel for å fengsle asylsøkere 
som nektes realitetsbehandling av søknaden. En-
dringene skal gjelde fram til januar 2018.

Innstrammingsforlik 

19. november, samme dag som hastetiltakene 

trådte i kraft, ble alle partier på Stortinget unntatt 
SV og De Grønne enige om et asylforlik. Forliket 
handlet utelukkende om innstramming, og lå svært 
tett opp til innstrammingsforslagene regjeringen 
presenterte tidligere i måneden. Flere av forslagene 
gjaldt tiltak som vil gå på bekostning av integrering 
av flyktninger, blant annet strengere krav for å få 
permanent oppholdstillatelse i Norge og innstram-
minger i familieinnvandring.

Ytterligere innstrammingsforslag fra regjeri-
ngen 

I desember ble Sylvi Listhaug (Frp) utnevnt til 
landets første innvandrings- og integreringsmin-
ister. Hun vektla fra start en skarp retorikk med 
vekt på innstrammingstiltak for å redusere an-
tall asylsøkere til Norge. I romjula sendte hun 
på høring ytterligere 40 innstrammingspunkter. 
Mange av dem gikk mye lenger enn stortingsfor-
lik og asylavtalen med KrF og Venstre ga grunnlag 
for og vil, om de blir gjennomført, gi Norge den 
strengeste politikken i Europa når det gjelder rett 
til familiegjenforening og bruk av midlertidige 
tillatelser til barn og unge på flukt. Mange av inn-
strammingsforslagene og utredningsarbeidet i 
høringsnotatet fikk i høringsrunden hard kritikk 
fra blant andre Utlendingsdirektoratet, Statistisk 
sentralbyrå, Advokatforeningen, Barne- og likestill-
ingsombudene og organisasjoner som Røde Kors, 
Amnesty og Norsk Flyktninghjelp.

NOAS-rapport: Frihet først – 
fengsling av barn og alternati-
ver til tvangsretur 
I februar 2015 lanserte NOAS en rapport om 
fengsling av barn og alternativer til tvangsretur.  
Rapportens innhold ble kommentert av Annika 
Elisabet Suominen ved Universitetet i Bergen3, se-
niorrådgiver Anders Cameron ved Barneombudet 
og Maria Amelie. 

NOAS har vært i møte med statssekretær Jøran 
Kallmyr hos Justis- og beredskapsdepartementet, 
hvor rapportens innhold ble diskutert. NOAS har 

 3 Suominen er medforfatter av utredningen «Forholdet mel-
lom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om 
fengsling og andre tvangsmidler»
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presentert rapporten i UDIs faglige forum og på 
seminar om utlendingsinternatet Trandum arran-
gert av Antirasistisk senter. 

Frihetsberøvelse må være i samsvar med strenge 
menneskerettslige rettssikkerhetsgarantier, som 
må være presise og forutsigbare. Utlendingsloven 
§ 106, som regulerer internering av utlendinger, 
henviser til en rekke rettsikkerhetsgarantier i 
straffeprosessloven, som skal anvendes i utlend-
ingssaker «så langt de passer». Det viser seg at 
denne henvisingen fører til vilkårlig praktisering 
av reglene, fordi det ofte er uklart hvorvidt straffe-
prosesslovens bestemmelser passer.

Problemstillingen ble tydelig illustrert i en sak hvor 
fire barn i alderen 7 til 14 ble internert sammen 
med foreldrene sine i tre uker av gangen, selv om 
straffeprosessloven bare tillater internering av 
barn i to uker av gangen. NOAS tok denne saken 
til retten. Tingretten mente at utformingen av 
utlendingsloven § 106 ikke er «noe eksempel på 
god lovgivningsteknikk» og uttalte videre: «Det er 
opplyst fra Statens side at det er et arbeid på gang i 
departementet som vurderer endringer av reglene i 
Utlendingsloven. Vår sak er et eksempel på at arbei-
det bør gis den nødvendige prioritet.» Tingretten 
mente imidlertid at dette ikke var et mennesker-
ettighetsbrudd.

NOAS anket saken direkte til Høyesterett. Retten 
mente at faktum ikke var blitt tilstrekkelig gjen-
nomgått, og saken ble derfor henvist til lagmann-
sretten, hvor den trolig ikke kommer opp før 2017. 
Det faktiske grunnlaget for dommen er endret 
etter kritikk fra Sivilombudsmannen i rapporten 
fra Forebyggingsenheten mot tortur og umenne-
skelig behandling ved frihetsberøvelse.4 NOAS, 
SEIF (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger) 
og to FN-organer; FNs rapportør for tortur og FNs 
rapportør for vilkårlig fengsling har meldt seg som 
partshjelpere.

 4 Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og 
umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse, 08�12�2015, 
Besøksrapport: Politiets  utlendingsinternat  på Trandum 19.-21. 
mai 2015, tilgjengelig fra: https://www�sivilombudsmannen�
no/pressemeldinger/sivilombudsmannen-er-kritisk-til-be-
handlingen-av-internerte-ved-trandum-article4134-3004�
html 

Enslige mindreårige 

Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge 
som søker asyl i Norge uten følge av foreldre eller 
andre voksenpersoner som har foreldreansvaret 
for dem. Barn og unge alene på flukt er en sårbar 
gruppe som har et særskilt behov for beskyttelse 
og omsorg, og de har særlige rettigheter som blant 
annet følger av FNs barnekonvensjon. NOAS blir 
kjent med situasjonen til enslige mindreårige gjen-
nom Informasjons- og veiledningsprogrammet for 
nyankomne asylsøkere som vi driver på oppdrag for 
Utlendingsdirektoratet. Vi blir også kjent med en-
slige mindreåriges asylsaker gjennom vårt rettsh-
jelpsarbeid.    

I 2015 var det en kraftig økning i ankomstene av 
enslige mindreårige asylsøkere til Norge, med høye 
ankomster spesielt i oktober og november. Til sam-
men kom det 5297 enslige mindreårige asylsøkere 
til Norge i 2015 (til sammenligning var tallet 1204 i 
2014). De største gruppene av enslige mindreårige 
kom fra Afghanistan, Syria og Eritrea. Disse tre 
gruppene tilsvarte 88 prosent av ankomstene av en-
slige mindreårige asylsøkere. Enslige mindreårige 
utgjorde 17 prosent av det totale antallet asylankom-
ster i 2015. Dette er en økning fra de foregående 
årene, da andelen enslige mindreårige utgjorde 
cirka 10 prosent.5 

Med bakgrunn i de økte ankomstene av enslige 
mindreårige så vi i 2015 store utfordringer i mot-
taksapparatet. Politiets utlendingsenhet hadde en 
periode ikke tilstrekkelig kapasitet til å gjennom-
føre registreringer, noe som førte til at enslige 
mindreårige ble værende over natten i lokaler som 
ikke er egnet til overnatting. NOAS har uttrykt be-
kymring for at det ikke til enhver tid er en ansatt til 
stede på PUs venterom som de mindreårige kan ta 
kontakt med ved behov. NOAS har også ved ulike 
anledninger tatt opp omsorgssituasjonen for en-
slige mindreårige mellom 15 og 18 år som bor på 
mottak. I 2015 ble det opprettet nye mottaksplasser 
i et svært raskt tempo. Lave krav til antall ansatte og 
barnefaglig kompetanse på mottak for enslige min-
dreårige har fått uheldige konsekvenser. Vi har sett 
eksempler på mottak med 300 enslige mindreårige 
med bare fem ansatte på jobb, og mottak med 130 

5  Tall fra www�udi�no�
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beboere og fire ansatte tilstede. Vi kan vanskelig se 
at de mindreårige vil få tilstrekkelig emosjonell om-
sorg under slike forhold. I tillegg er vårt inntrykk at 
Fylkesmannen har hatt en utfordring med å sørge 
for tilgjengelige representanter i en situasjon med 
økte ankomster.  

I oktober 2015 sendte NOAS sammen med flere an-
dre aktører et brev til alle partiene på stortinget som 
omhandlet tiltak vi mener er nødvendig å iverksette 
for å ivareta enslige mindreårige i Norge. Blant te-
maene vi tok opp i brevet var omsorgssituasjonen 
for enslige mindreårige på mottak og ordningen 
med midlertidige tillatelser til enslige mindreårige 
mellom 16 og 18 år. Vi tok her til orde for at om-
sorgsansvaret for enslige mindreårige mellom 15 
og 18 år overføres til barnevernet, og at det som 
et hastetiltak bør sikres en minimumsbemanning 
på mottak for enslige mindreårige på én ansatt per 
seks barn og styrket barnefaglig kompetanse.  

Midlertidige tillatelser

I brevet argumenterte vi også for at ordningen med 
midlertidige tillatelser til enslige mindreårige bør 
avvikles. Disse tillatelsene innebærer at de min-
dreårige kun får oppholdstillatelse fram til de fyller 
atten år, og det forventes at de deretter reiser tilbake 
til hjemlandet. Ordningen har medført en svært 
krevende og usikker situasjon for ungdommene 
som har blitt rammet.6 Ungdommene og helseper-
sonell forteller om svekket psykisk helse på grunn 
av den midlertidige statusen, og det har vært til-
feller av selvskading og selvmordsforsøk. Det er en 
høy andel forsvinninger blant ungdommer som har 
fått en slik tillatelse, og vi er bekymret for at disse 
ungdommene kan ha blitt utsatt for menneskehan-
del eller andre former for utnyttelse. 

Ordningen med midlertidige tillatelser har ikke 
hatt den tilsiktede effekten. Bakgrunnen for inn-
føringen av midlertidig tillatelse til enslige min-
dreårige i 2009 var å forhindre at barn og unge 
legger ut på flukt alene, og et ønske om å redusere 
ankomst av enslige mindreårige til Norge. Det har 

 6 Sønsterudbråten, Silje, Veien Videre: Evaluering av kvalifiser-
ings-og opplæringsopplegget som tilbys enslige mindreårige 
med begrensede oppholdstillatelser, FAFO-rapport 2010:46; 
Lidén, Hilde, Ketil Eide, Knut Hidle, Ann Christin E� Nilsen 
og Randi Wærdahl, Levekår i mottak for enslige mindreårige 
asylsøkere, Institutt for samfunnsforskning, 2013�

imidlertid ikke vært noen nedgang i antallet barn 
som flykter alene. Tvert imot er antallet enslige 
mindreårige på flukt nå det høyeste siden UNHCR 
begynte å føre slik statistikk i 2006. Det er vår er-
faring at enslige mindreårige hovedsakelig flykter 
på grunn av krig og konflikt i hjemlandet, og vi 
kan ikke se at det foreligger grunnlag for å mene at 
begrensninger i tillatelsen enslige mindreårige får i 
Norge i seg selv vil føre til at færre legger ut på flukt. 
Antallet enslige mindreårige asylsøkere til Norge 
gikk ned i 2010, men ifølge UDI hadde innføringen 
av midlertidige tillatelser liten betydning for denne 
nedgangen.7 

Behov for mer helhetlige aldersvurderinger

De medisinske aldersundersøkelsesmetodene 
som benyttes i dag er svært omstridt, både blant 
leger, tannleger, psykologer, verger og rettshjelp-
ere. Vi ser i vårt rettshjelpsarbeid at resultatet fra 
undersøkelsene tillegges mye vekt når utlendings-
forvaltningen fastsetter alder. Vi har sett et behov 
for å ta et nytt blikk på norsk praksis for alders-
vurderinger. 

NOAS har i 2015 i samarbeid med Redd Barna 
utarbeidet en rapport om aldersvurderinger, som 
lanseres i mars 2016. Prosjektet er finansiert av 
ExtraStiftelsen. 

I rapporten ser vi nærmere på internasjonale 
retningslinjer for aldersvurderinger, aldersun-
dersøkelsespraksis i andre europeiske land, 
nåværende norsk aldersvurderingspraksis og 
psykososiale aldersundersøkelser som et tillegg til 
medisinske aldersundersøkelser. 

Retur til internflukt

Bruken av internflukt i asylsaker har vært et viktig 
tema i 2015. Når noen henvises til internflukt betyr 
det at det anses som utrygt for vedkommende å re-
turnere til sitt hjemsted, men at det finnes andre 
områder i hjemlandet som er trygge. Det oppstilles 
tre vilkår som må være oppfylt før noen kan henvis-
es til internflukt; Det må være trygt for asylsøkeren 

 7 Brev fra UDI av 31�8�2015 til Justis- og beredskapsdeparte-
mentet med svar på departementets bestilling av 14�7�2015 
om enslige mindreårige asylsøkere�
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å oppholde seg på internfluktstedet, stedet må være 
tilgjengelig og det må ikke være urimelig å henvise 
søkeren til å ta opphold der.

Normalt er internflukt bare aktuelt om det er andre 
enn hjemlandets myndigheter som utgjør risikoen 
for søkeren. Om søkeren risikerer forfølgelse fra 
sine egne myndigheter vil internflukt normalt ikke 
være mulig. Myndigheter har som oftest kontroll 
over hele sitt territorium, og vil derfor kunne ut-
gjøre en risiko overalt. I norsk asylpraksis er Af-
ghanistan det landet hvor internflukt oftest er et 
tema, men spørsmålet er også aktuelt for land som 
Russland, Somalia, Irak, Den demokratiske repub-
likken Kongo og en rekke andre.

2015 startet med debatt om bruken av internflukt 
for barnefamilier fra Afghanistan. Basert på en rap-
port fra Landinfo om den humanitære situasjonen 
i Afghanistan fra juni 2014, skrev UDI et brev til 
Justis- og Beredskapsdepartementet 7. juli 2014. 
UDI foreslo en praksisendring hvor man skulle 
være noe mer forsiktig med å henvise afghanske 
barnefamilier til internflukt på grunn av en forver-
ret humanitær situasjon. 3. februar 2015 ga depar-
tementet en instruks om at det bare vil være rimelig 
å henvise afghanske barnefamilier til internflukt, 
dersom de har tilstrekkelig nettverk på returstedet 
og/eller tilstrekkelige ressurser til å klare seg.

NOAS har sett flere saker i 2015 hvor oppholdstil-
latelse er gitt til afghanske barnefamilier fordi det 
ble sett som urimelig å henvise dem til internflukt. 
Men vi har også sett saker hvor familier er ansett 
som såpass ressurssterke at de er henvist til in-
ternflukt, selv om de ikke har nettverk på returst-
edet. Det kan i noen tilfeller være vanskelig å se 
klare forskjeller mellom noen av sakene som har 
blitt innvilget og noen av sakene der det er hen-
vist til internflukt. Praksis synes derfor å være noe 
sprikende.

Høyesterett

I siste halvdel av 2015 har det særlig vært knyttet 
interesse til en sak for Høyesterett, hvor internflukt 
har vært et sentralt tema. Saken, som gjelder en 
barnefamilie fra Afghanistan, har blitt prosedert 
av advokatfirmaet Wiersholm. Den ble opprinnel-
ig henvist fra NOAS som ledd i vårt samarbeid 
med Wiersholm. Saken ble vunnet i tingretten og 

lagmannsretten, og var berammet til behandling 
i Høyesterett i august 2015. Etter at saken ble pro-
sedert ble det besluttet at den reiste så mange prin-
sipielle spørsmål at den ble overført til Høyesterett 
i plenum. I plenumssaken gikk NOAS inn som 
hjelpeintervenient, med bistand fra Wiersholm.

Høyesterett tok i plenumssaken stilling til flere 
spørsmål med relevans til internfluktvurderingen. 
Det ble for det første anført fra familien, og NOAS, 
at utlendingsforskriften § 7-1 er ugyldig da den set-
ter en for høy terskel for å konstatere urimelighet. 
Bestemmelsen slår fast at det kun er urimelig å 
henvise noen til internflukt om retursituasjonen 
er av en slik alvorlighetsgrad at den kvalifiserer for 
opphold på humanitært grunnlag. Både UNHCR 
og norske eksperter som Terje Einarsen og Vigdis 
Vevstad har vært kritiske til bestemmelsen og dens 
hjemmelsgrunnlag. Høyesterett kom derimot til at 
bestemmelsen hadde hjemmel i lov, etter en nokså 
kortfattet begrunnelse.

Høyesterett ga heller ikke medhold i anførselen om 
at det i en vurdering av om internflukt er urimelig 
for barn må det foretas en sammenligning av bar-
nets situasjon i Norge og på returstedet. Bakgrun-
nen for denne anførselen var at en vurdering av hva 
som er til barnets beste etter barnekonvensjonen 
art. 3 logisk sett fordrer at alternativene holdes opp 
mot hverandre. Dette synet fikk medhold i Lag-
mannsretten, men dessverre ikke i Høyesterett. 

Det ble videre anført at Staten har bevisbyrden for 
at det er urimelig å henvise til internflukt. Dette ble 
av Høyesterett vurdert dithen at det var asylsøkeren 
som har best grunnlag for å gi opplysninger, «i alle 
fall om personlege og familiære forhold». Det ser der-
for ikke ut til at Høyesterett har tatt endelig stilling 
til bevisbyrden for om henvisning til internflukt er 
rimelig.

Det eneste internfluktrelevante punktet, og det 
eneste punktet hvor Høyesterett ga medhold, er at 
det er full adgang for domstolene til å prøve forvalt-
ningens vurdering av om det er rimelig å henvise 
til internflukt. Det var et flertall på ti mot ni dom-
mere som gikk inn for dette synspunktet (se Saker 
til Høyesterett, side 21).

2015 ble avsluttet med at Justis- og beredskaps-
departementet 29. desember sendte ut på høring 
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en rekke forslag til innstramninger, blant annet 
et forslag om å fjerne kravet om rimelighet for å 
henvise til internflukt. De eneste kravene som i 
så fall gjenstår for å henvise noen til internflukt 
er at det er trygt og tilgjengelig. NOAS vil i 2016 
fortsette arbeidet mot utvidelse av adgang til retur 
til internflukt.

Storskog 

Høsten 2015 ble det foreslått og gjennomført lov-
endringer i ekspressfart som endret instruksjon-
smyndigheten ovenfor Utlendingsnemnda (UNE) 
og endret lovbestemmelsen om trygt tredjeland i 
utlendingsloven § 32. Deretter innførte norske my-
ndigheter nye regler gjennom en instruks for be-
handling av saker for personer som kommer over 
den norsk-russiske grensen via Storskog grense-
kontrollsted. Instruksen og regelverksendringen 
var en respons på det store antallet mennesker som 
søkte asyl ved Storskog grensekontrollsted. I løpet 
av høsten 2015 kom det om lag 5 500 personer over 
grensestasjonen Storskog fra Russland.8 

Tidlige signaler

Allerede i oktober ble UDI instruert til å priorit-
ere raskt behandling av asylsøknader fremsatt av 
personer som har reist inn i Norge fra Russland.9 
Begrunnelsen for instruksjonen var den kraftige 
økningen av asylsøkere som hadde kommet over 
grensen fra Russland. Instruksen viser til at det i 
gjennomsnitt de siste årene har kommet 10 søkere 
per år, mens det per 20. oktober 2015 hadde kom-
met over 1500 søkere. Meldingene fra politiet var 
at flere av søkerne hadde dobbelt statsborgerskap, 
visum eller oppholdstillatelse i Russland. Justis- og 
beredskapsdepartementet legger i instruksen til 
grunn at flere asylsøknader kan nektes realitetsbe-
handlet etter utlendingsloven § 32.

Hastebehandling av lovendringer

I november åpnet Stortinget for full politisk 

 8 https://www�udi�no/aktuelt/hvem-blir-uttransport-
ert-til-russland/ 

 9 https://www�regjeringen�no/no/dokumenter/gi-122015-
asylsoknader-fra-personer-som-har-reist-inn-i-norge-fra-
russland--behandling-og-prioritering/id2458496/ 

styring av Utlendingsnemnda (UNE), samt inn-
stramninger i adgangen til å få asylsøknaden sin 
behandlet i Norge. Prop. 16 L (2015-2016).10 NOAS 
var sterkt kritisk til disse lovendringene. I brev av 
18. november 2015 uttrykte NOAS, sammen med 
Advokatforeningen, Røde Kors, Amnesty og en 
rekke andre organisasjoner, bekymring for at en 
uforsvarlig hastebehandling kunne få alvorlige 
konsekvenser for asylsøkeres rettssikkerhet.11 

Russland anses som trygt tredjeland

I instruksen fra Justis- og beredskapsdepartemen-
tet av 24. november 2015 ble Russland for første 
gang i Norge politisk definert som et trygt land å 
returnere tredjelandsborgere til.12 I realiteten åpner 
instruksen for at enhver tredjelandsborger som har 
kommet fra Russland til Norge kan nektes realitets-
behandling av sin asylsøknad i Norge. I instruksen 
ble det også besluttet at asylsøkere som ikke får 
realitetsbehandlet asylsøknaden sin i medhold av 
utlendingsloven § 32, ikke lenger skal ha krav på 
å få automatisk oppnevnt advokat av UDI. De vil 
derimot fremdeles ha krav på fritt rettsråd, forutsatt 
at de selv kontakter en advokat. 

Instruksen ble fulgt opp av et rundskriv fra UDI 
datert 25. november 2015.13 Fra 30. november 2015 
har ingen asylsøkere kommet via Storskog grense-
kontrollsted.

NOAS` rettshjelpsarbeid og advokatliste

NOAS påpekte i desember at de nye reglene er i 
strid med våre folkerettslige forpliktelser.14 Om-
trent samtidig fikk NOAS inn de første sakene som 
omhandlet Storskog. Vi engasjerte oss i sakene til 
to syriske barnefamilier som hadde søkt kirkeasyl 
i Hammerfest. Familiene skaffet seg forretnings-
visum til Russland via en menneskesmugler, men 
har ingen tidligere tilknytning til Russland. Ut 

 10 https://www�regjeringen�no/contentassets/
eff39232eefb480dba625ab5c497f49f/no/pdfs/
prp201520160016000dddpdfs�pdf 

 11 http://www�noas�no/wp-content/uploads/2015/11/
Brev-fra-organisasjoner�pdf 

12  http://www.udiregelverk.no/PageFiles/11690/GI-13-2015.pdf 

 13 http://www�udiregelverk�no/no/rettskilder/udi-rundskriv/
rs-2015-013/ 

 14 http://www�noas�no/norge-bryter-folkeretten/ 
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i fra tilgjengelig landinformasjon er det nærlig-
gende å anta at visumene er falske, og således vil 
utgjøre et brudd på russisk utlendingslov. NOAS 
har argumentert med at det er fare for brudd på 
non-refoulement prinsippet ved retur til Russland. 
Familiene har foreløpig fått utsatt iverksetting.

I midten av januar 2016 satte NOAS sammen en 
liste over advokater som kan bistå asylsøkere som 
har kommet over Storskog og får avvist realitetsbe-
handling i Norge. Ønske om bistand fra advokater 
ble formidlet gjennom ELENA-nettverket. Listen 
over advokater, som alle har erfaring innenfor utle-
ndingsrett, ble publisert og delt ut til asylsøkere fra 
og med 18. januar via NOAS` informasjonsprogram 
og sekretariatet. For å sikre at advokatene har et 
godt grunnlag for å vurdere Storskog-sakene, utar-
beidet NOAS et omfattende notat med relevante 
kilder og argumentasjon. I tillegg kontaktet vi vår 
europeiske paraplyorganisasjon; Ecre (European 
Council for Refugees and Exiles), som utferdiget 
et notat basert på egen informasjonsinnhenting. 
Responsen fra advokatene har vært utelukkende 
positiv og vi ser at våre argumenter går igjen i flere 
vedtak og klager.

NOAS’ advokatliste har fungert etter sin hensikt og 
hindret en rekke utsendelser. Videre har det lettet 
på arbeidsmengden for NOAS. Vi har behandlet 
en håndfull saker selv, for å ha førstehånds erfa-
ring med sakene. Ellers har vi i stor grad henvist 
asylsøkere videre til advokater på listen og således 
sikret dem adgang til fri rettshjelp.

Advokat Brynjulf Risnes har særlig gode kunnskaper 
om Russland. Tidlig i 2016 sikret han at en syrisk 
barnefamilie fikk utsatt iverksetting. Familien var 
en av de første gruppene av asylsøkere som ble in-
ternert på Vestleiren i Kirkenes i påvente av tvangs-
retur. Advokat Risnes argumenterte med at det var 
grunnlag for å anta at deres visumer var falske, og 
hindret utsendelsen av familien. Enkeltsaken viste 
at verken politiet eller utlendingsmyndighetene 
undersøkte visumene i Storskog-porteføljen for å 
avdekke mulige forfalskninger, og satte presedens 
for andre lignende saker.

Det er også grunn til å nevne et godt samarbeid 
med Den norske Helsingforskomité (NHC) i disse 
sakene. NHC har bistått oss med oversettelse og 
tolkning av russiske dokumenter, samt inngående 

faktakunnskaper om Russland, som har vært svært 
viktige i NOAS` saksbehandling.

Som en direkte konsekvens av NOAS initiativ har 
også to jemenittiske asylsøkere blitt hentet tilbake 
til Norge etter at de ble tvangsreturnert til Russland 
19. januar 2016.15 Kun timer etter tvangsreturen 
til Russland utgikk jemenittenes russiske visum. 
Manglende lovlig opphold er brudd på russisk ut-
lendingslov. Dager etter ankomsten til Russland 
ble begge jemenittene pågrepet av russisk politi. 
Jemenittene ble presentert for vedtak som sa at de 
hadde brutt russisk utlendingslov og derfor måtte 
forlate landet innen 15 dager. Første uken i februar 
ble det endelig besluttet at de to jemenittene får 
komme tilbake til Norge. Etter innsats fra NOAS, 
advokat og frivillige aktører, satte utlendingsforvalt-
ningen foten ned og de to får nå realitetsbehandlet 
saken sin i Norge. Mye taler for at de mest sannsyn-
lig vil få opphold i Norge.

Abdullah Abdullah Khaled Abdullah Ali fra Jemen t�v� og NOAS  

medarbeider Ayman Almassri� Abdullah oppsøkte Ayman på 

NOAS -kontoret i Vestleiren etter at norske myndigheter måtte 

hente ham tilbake fra Russland for realitetsbehandling av asyl-

saken i Norge� Foto: NOAS 

Anmeldelse av politiet

NOAS anmeldte Politiets utlendingsenhet til Spe-
sialenheten for politisaker den 4. februar 2016 for 
vilkårlig og ulovlig fengsling av asylsøkere i Vestle-
iren i Kirkenes.

I januar 2016 ble minst ti asylsøkere ulovlig fri-

 15 http://www�noas�no/russland-ikke-trygt-regjeringsin-
struks-ma-omgjores/ 
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hetsberøvet i Vestleiren i Kirkenes. Asylsøkerne ble 
henholdsvis 16. og 17. januar hentet fra sine res-
pektive asylmottak og bragt til Vestleiren i Kirkenes 
for uttransportering. Først 24. januar ble de løslatt. 
I løpet av denne perioden var asylsøkerne de facto 
internert, selv om det ikke forelå en formell beslut-
ning om pågripelse. Asylsøkerne fikk ikke forlate 
leiren, og ble fysisk holdt tilbake dersom de forsøk-
te å forlate området. NOAS mener situasjonen var 
et klart brudd på utlendingsloven og folkerettslige 
forpliktelser.

Faktasøkende reise til Tyrkia, 
Irak og Iran
Basert på behov for oppdatert kunnskap om for-
holdene for flyktninger generelt i Tyrkia, menne-
skerettighetssituasjonen i Iran, forholdene for de 
iranske kurdiske partiene i Nord-Irak (KRI) og 
flyktningsituasjonen i KRI, besluttet NOAS å gjen-

nomføre en reise for å innhente informasjon fra 
aktører i Tyrkia, Irak og Iran. 

Seniorrådgiver Jon Ole Martinsen og rådgiverne 
Eirin Hindenes og Marek Linha gjennomførte 
en faktasøkende reise til Ankara, Teheran og de 
kurdiske områdene i Irak i perioden 22. november 
til 3. desember 2015.

Under oppholdet samlet vi informasjon om ulike 
asylrelevante temaer. Utvalget av temaer som ble 
undersøkt bygget på hvilke problemstillinger som 
ofte går igjen i asylsakene i NOAS rettshjelpsarbeid. 
På turen snakket vi med omtrent 20 ulike kilder 
om forskjellige problemstillinger knyttet til men-
neskerettighetssituasjon, flyktningsituasjonen, og 
andre relevante problemstillinger. 

Informasjonen fra turen danner grunnlaget for in-
terne notater som ferdigstilles våren 2016.



NOAS – Årsrapport 2015 19

Rettshjelp i NOAS

For første gang på mange år gikk sakstilfanget til 
NOAS betraktelig ned i 2015. Vi mottok 825 saker 
i løpet av året, hvorav 510 ikke var registrert tid-
ligere og 310 er sendt inn på nytt på grunn av nye 
opplysninger eller ny utvikling i saken. Dette er en 
klar nedgang fra 1.354 mottatte saker i 2014. Til 
sammen behandlet NOAS 1173 saker i 2015. 348 
saker var restanser fra 2014.  

Det er vanskelig å fastslå hva som er årsaken til 
den klare nedgangen i antall registrerte saker, 
men det er med all sannsynlighet et sammensatt 
bilde. En mulig forklaring er at NOAS i 2015 ikke 
besøkte asylmottak like ofte som i perioden med 
besøksprogram i mottak; 2011 – 2014. Gjennom 
vår rettshjelpsdugnad for barnefamilier med lang 
oppholdstid i Norge, mottok NOAS i 2014 svært 
mange saker fra familier med lengeværende barn. 
Det er derfor naturlig at færre familier har kon-
taktet NOAS om slike saker i 2015. Relativt stabile 
ankomsttall og nokså høy innvilgelsesandel over de 
siste årene har også bidratt til at færre har behøvd 
hjelp fra NOAS. Overgangen til et nytt saksbehan-
dlersystem i 2015 kan ha ført til at noen saker ikke 
har kommet med i statistikken, men dette utgjør 
trolig et lite antall.

Med tanke på de høye ankomstene i 2015 og de inn-
stramningene som regjeringen nå går inn for, må 
det antas at NOAS vil motta et høyere antall saker 
i 2016 enn i 2015.

Flest saker fikk NOAS i 2015 fra afghanere (115), 
eritreere (108), somaliere (93), irakere (92), irane-
re (91) og etiopiere (87). Den klare majoriteten av 
saker vi mottar har vært behandlet i både UDI og 
UNE, med avslag i begge instanser. 

En liten gruppe saker som har generert mye arbeid 
og mye diskusjon i 2015, er utsendte barnefamili-
er som gjennom asylavtalen mellom regjeringen, 
Kristelig Folkeparti og Venstre fikk mulighet til en 

ny behandling av sin sak. NOAS var fullmektig for 
22 av de 30 utsendte familiene og fremmet omg-
jøringsanmodninger etter et grundig forarbeid i 
den enkelte sak. Dessverre ble bare tre av sakene 
hvor NOAS var fullmektig omgjort, og totalt ble 
kun fire av de 30 sakene omgjort etter ny behan-
dling. (Se Utsendte barnefamilier, side 10.)

Etter et ressursmessig vanskelig år for NOAS i 
2014 fikk NOAS i 2015 tilført rettshjelpsmidler 
fra Justis- og beredskapsdepartementet gjennom 
asylavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og 
Kristelig Folkeparti. Dette gjorde det mulig å holde 
en høyere bemanning, noe som også resulterte i en 
klar økning i antallet involveringer. Vi har engasjert 
oss i 355 saker i 2015, noe som er en kraftig økning 
fra 217 i 2014.

Irak var det landet med flest involveringer i 2015 
(95), fulgt av Iran (56), Afghanistan (40) og Etiopia 
(35). I de sakene vi har fått svar har 63 endt med 
innvilgelse, mens 127 har endt med avslag. NOAS 
har stilt som fullmektig i nemndmøte i 45 saker, 
noe som har resultert i 32 innvilgelser og 13 avslag. 
Et klart flertall av sakene ble avvist på grunn av at 
vi ikke så noe grunnlag for opphold i Norge, eller 
fordi vi ikke ser en realistisk mulighet til å få gjen-
nomslag i saken. NOAS avviste 773 saker i 2015, 
mens 45 saker ble henlagt.

Bistand, rettshjelp og rådgivning

Statistikk saksbehandling og saker til 
nemnd 

Fra mai 2015 gikk vi over til et nytt saksbehan-
dlingssystem, noe som førte til en unøyaktig statis-
tikk dette året. NOAS har etablert nye rutiner for 
registrering og oppfølging av saker, noe som vil gi 
bedre statistikk fra og med 2016.



NOAS – Årsrapport 201520

Land

Saker registrert av NOAS i 2015 Saker behandlet av NOAS i 2015

Nye saker Reåpnede saker Saker avvist av NOAS Saker NOAS har 

engasjert seg i

Afghanistan 69 46 89 40

Eritrea 65 43 138 24

Somalia 79 14 66 6

Irak 62 30 47 95

Iran 47 44 105 56

Etiopia 36 51 80 35

Statsløse og 

palestinere

18 16 35 10

Syria 21 1 14 5

Sudan 12 8 20 6

Nigeria 7 12 24 11

Russland 10 4 17 5

Jemen 7 4 4 6

Burundi 3 4 2 4

Pakistan 5 2 9 4

Sri Lanka 4 3 4 4

Gambia 5 0 2 0

Ukraina 5 0 7 0

Libya 4 0 3 1

Algerie 3 0 3 0

Bangladesh 3 0 11 0

Andre land 50 28 93 43

Totalt 515 310 773 355

I 2015 har NOAS engasjert seg i 355 saker, noe som 
er en økning med 44 prosent sammenliknet med 
2014 (243). I vårt saksbehandlingssystem registrer 
vi ofte flere personer på en sak, for eksempel fami-
lier. De 355 sakene representerer derfor 398 voksne 
og 258 barn, til sammen 656 personer. 188 saker 
er ferdigbehandlet per 11. februar 2016, og vi ven-
ter fortsatt på svar i 167 saker. Av sakene hvor vi 
har fått svar, har vi fått gjennomslag i bare rundt 31 
prosent (61 av 188 saker). Dette er en lavere andel 
en de foregående årene, og skyldes til dels at vi har 
valgt å prøve omgjøringsbegjæring i svært mange 
Irak-saker. (Se Irak, side 27.)

Andelen innvilgelser i saker hvor NOAS har vært 
fullmektig i nemndmøter er særlig høyt, her har 
kun 30 prosent endt med avslag.
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Domstolsprosjektet 

Høsten 2015 besluttet Stortinget å gi regjeringen 
instruksjonsmyndighet ovenfor Utlendingsnemn-
da (UNE). Dette reiser spørsmål ved UNEs uavhen-
gighet.  På grunn av det store antallet asylsøkere i 
2015 har presset på utlendingsforvaltningen økt, 
noe som kan innebære en økt fare for feilvurdering-
er i avslagsvedtak. Nåværende regjering ønsker i 
denne situasjonen å kutte i asylsøkeres adgang til 
fri rettshjelp. Rettssikkerheten på asylfeltet er der-
for under press. 

Advokatforeningens aksjons- og prosedyregrup-
pens arbeid i perioden 2007-2014 viste at det var et 
stort udekket rettshjelpsbehov for asylsøkere. Man-
glende rettshjelp betyr en fare for at rettsikkerheten 
for asylsøkere i Norge ikke er godt nok ivaretatt.16 
Behovet for domstolsprøving i asylsaker er ikke 
dekket gjennom eksisterende rettshjelpstilbud. 
Aksjons- og prosedyregruppen har avsluttet sitt 
arbeid, og etterlatt et tomrom. Dette tomrommet 
søker NOAS å fylle gjennom vårt domstolsprosjekt. 

Siden 2013 har NOAS hatt en avtale med advoka-
tfirmaet Wiersholm om å prøve saker for tingret-
ten. NOAS oversendte 10 saker i 2013 og tre saker 
i 2014. Domstolsprosjektet bygger videre på erfa-
ringene fra denne avtalen og erfaringer gjort av 
Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe.

Domstolsprosjektet ble etablert i 2015, og i februar 
ble den første saken fremmet for prosjektgruppen. 
Gruppen besto i 2015 av følgende medlemmer: Jon 
Ole Martinsen (NOAS), Andreas Furuseth (NOAS), 
André Møkkelgjerd (UNHCR), Vigdis Vevstad 
(gjesteforsker ved senter for menneskerettigheter, 
UiO, redaktør av kommentarutgaven av utlend-
ingsloven), Jonas W. Myhre (høyesterettsadvokat, 
gjesteforsker ved senter for Europarett, UIO, tid-
ligere nestleder i Advokatforeningens aksjons- og 
prosedyregruppe), Georg Abusdal Engebretsen 
(Wiersholm), Ragnhild J. Nakling (Wiersholm). Per 
dags dato er åtte advokatfirmaer tilknyttet Domstol-
sprosjektet: Wiersholm, Hestenes & Dramer, PWC, 
Arntzen de Besche, Selmer DA, Simonsen Vogt 
Viig, Stabell & Co, Schjødt.

 16 http://www�advokatforeningen�no/PageFiles/6731/A_
and_P_rapport�pdf

I løpet av 2015 ble totalt 24 saker fremmet for 
NOAS` prosjektgruppe. 15 saker ble henvist vi-
dere til advokatfirmaer, hvorav 1 sak ble avvist av 
advokat. De resterende sakene er enten avvist av 
prosjektgruppen eller utsatt til behandling i 2016. 

Bistand fra advokatene gis på «no cure no pay»-ba-
sis og dekker kun sakførsel for tingretten. Utgifter 
til rettsgebyr og sideutgifter, samt ilagte sakskost-
nader må i utgangspunktet asylsøkeren betale selv. 
En forutsetning for å ta saker til prosjektgruppen 
er at asylsøkeren er klar over den økonomiske 
risikoen som ligger i domstolsprøving. NOAS 
søker om økonomisk bistand for å dekke sideut-
gifter asylsøkere må påregne ved domstolsprøving.

Saker til Høyesterett

NOAS var også i 2015 representert i en sak for 
Høyesterett. I en sak som gjaldt en afghansk 
barnefamilie, gikk NOAS inn som hjelpeinterve-
nient med bistand fra advokatfirmaet Wiersholm 
og partner Jan Fougner. Wiersholm ved partner 
Christian Hauge hadde representert familien i tin-
grett og lagmannsrett, etter å ha fått saken henvist 
fra NOAS. Saken ble behandlet i plenum da den 
reiste flere prinsipielle spørsmål. 

I en noe skuffende avgjørelse fra Høyesterett gikk 
de fleste vurderinger i familiens og vår disfavør. 
Familien ble ikke hørt med anførselen om at det i 
saker som gjelder barns beste må tas hensyn til ut-
vikling som har skjedd etter vedtakstidspunktet hos 
Utlendingsnemnda, og at det derfor er situasjonen 
på domstidspunktet som må være avgjørende. En 
samlet Høyesterett fastslo at det i disse sakene er 
situasjonen på vedtakstidspunktet som skal vurde-
res. Nye opplysninger som kaster lys over situas-
jonen på vedtakstidspunktet (bevisfakta) kan tas 
med i betraktning, mens nye faktiske forhold som 
skaper et nytt rettslig utgangspunkt (rettsfakta) lig-
ger utenfor domstolenes kompetanse.

Det ble anført at Utlendingsnemndas vedtak var 
ugyldig på grunn av manglende begrunnelse, 
ved at hensynet til barnas beste ikke er tilstrek-
kelig vurdert og det ikke er foretatt en avveiing av 
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hvordan dette hensynet vurderes opp mot innvan-
dringsregulerende hensyn. Et flertall av dommerne 
avviste dette synet, men syv dommere mente vedta-
ket var ugyldig av denne grunnen.

Det var videre anført at det var en saksbehandlings-
feil at ikke den eldste datteren, som da var nesten 
seks år, ble hørt i nemndmøtet. Barnets rett til å bli 
hørt var et særlig fokus for NOAS sin hjelpeinter-
vensjon. Seks av nitten dommere mente vedtaket 
var ugyldig fordi datteren ikke fikk uttale seg for 
nemnda.

Spørsmål som omhandler retur til internflukt, som 
utgjorde flere av de viktigste spørsmålene i saken, 
er omtalt i pkt 1.8 om retur til internflukt, side 14.

Veiledningsprosjektet 

Forskning fastslår at mange asylsøkere ikke 
forstår hvorfor de har fått avslag på asylsøknaden 

i Norge17. Denne erfaringen deler både NOAS18 og 
Utlendingsdirektoratet (UDI)19. Mange asylsøkere 
trenger veiledning og realitetsorientering. Men et-
ter endelig avslag fra utlendingsnemnda, UNE, har 
asylsøkere ikke rett til ytterligere advokatbistand for 
å få forklart innhold i vedtak eller få veiledning om 
egen situasjon. Informasjons- og veiledningstilbud 
i mottakene dekker som oftest ikke dette behovet20.

Manglende eller uriktig forståelse for vurdering-

 17 M� Valenta, Avviste asylsøkere, kamp mot uttransporter-
ing og livet utenfor mottakssystemet, i M� Valenta og B� 
Berg (red�), asylsøker i velferdsstatens venterom, 2012, C� 
Øien og S� Bendixen, Det riktige valget?,Fafo-rapport nr� 37, 
2012, Oxford research, Evaluering av advokatordningen for 
asylsøkere, 2012 og UDI, En evaluering av brukerrettede 
kommunikasjonstiltak, 2014 i NOAS’ rapport «Frihet først 
– En rapport om alternativer til internering» 2015�

 18 NOAS, Årsrapport fra NOAS’ besøksprogram 2013, 
21�03�2014, s� 5

 19 Frode Forfang, Hvordan få asylsøkere med avslag til å reise?, 
UDI, 02�04�2014,se: ttp://www�udi�no/globalassets/global/
presse/kronikker/blogg-om-retur-frode-forfang-02042014�
pdf i NOAS’ rapport «Frihet først – En rapport om alterna-
tiver til internering» 2015�

 20 NOAS (2015)«Frihet først – En rapport om alternativer til 
internering», kap 4�2�2 «Klagebehandling av asylsøknader»

Illustrasjonsfoto: NOAS
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skriteriene i egen sak og konsekvenser av myn-
dighetenes vedtak medfører at mange søkere for-
blir passive i forhold til egen situasjon og fremtid. 
I mange tilfeller dreier dette seg også om barns 
fremtid. NOAS’ erfaring fra samtaler med mange 
asylsøkere, er at en opplevd uavklart situasjon ofte 
er årsaken til at mange ikke velger assistert retur, og 
dermed blir værende uten lovlig opphold i årevis. 

I august 2015 fikk NOAS innvilget midler fra UDI 
til å ha saks- og situasjonsavklarende samtaler med 
asylsøkere som NOAS ikke kan bistå med klag-
eskriv til norske utlendingsmyndigheter. Prosjek-
tet har en varighet ut februar 2016. Personer som 
er bosatt utenfor mottakssystemet er prosjektets 
hovedmålgruppe. NOAS informerer asylsøkere 
om asylprosessen, forklarer vedtak og vurderinger 
gjort av norske myndigheter, samt informerer om 
fremtidige alternativ etter endelig avslag. Prosjektet 
har i denne perioden vært rettet mot asylsøkere fra 
Afghanistan, Etiopia, Irak, Iran, Somalia og Sudan/
Sør-Sudan. I prosjektperioden har vi snakket med 
54 personer, som fordeler seg på følgende land:  

Resultater fra prosjektet og NOAS’ erfaringer fra 
samtaler formidles og ferdigstilles i en sluttrapport 
i februar 2016. NOAS søker om videreføring av 
prosjektet i 2016. 

Studentgruppa i NOAS 

I løpet av 2015 har vi hatt 22 engasjerte studenter 
som jobbet som frivillig saksbehandler hos NOAS. 
Studentene fikk opplæring i saksbehandling, prak-
sis i UNEs vurderinger av asylsaker og innføring 
i landinformasjon. Studentordningen fortsetter i 
2016. Studentene ble i løpet av året invitert til fag-
møter der enslige mindreårige asylsøkere og trover-
dighetsvurderinger i asylsaker har vært på agenda.

	

15	%

19	%

17	%
33	%

9	%
7	%

Veiledning

Afghanistan

Etiopia

Irak

Iran

Somalia

Sudan/Sør-Sudan



NOAS – Årsrapport 201524

Afghanistan

I 2015 søkte 6.987 afghanere asyl i Norge, mer enn 
en tidobling fra året før da 579 afghanere søkte om 
asyl. Etter syrere var afghanere den klart største 
gruppen av asylsøkere til Norge i 2015. Nesten 
halvparten av søkerne fra Afghanistan (3.424) er 
registrert som enslige mindreårige asylsøkere. 
Dette innebærer at over 60 prosent av dem som 
søkte asyl som enslige mindreårige asylsøkere i 
Norge i 2015 kommer fra Afghanistan.

UDI realitetsbehandlet 735 saker fra Afghanistan 
i 2015. Av disse ble det gitt flyktningstatus i 552 
saker. 236 fikk status etter flyktningkonvensjonen/
Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a, mens 
316 fikk flyktningstatus på annet grunnlag/Utle-
ndingsloven § 28 første ledd bokstav b. Videre ble 
det gitt oppholdstillatelse på humanitært grunnlag 
i 44 saker, ti enslige mindreårige fikk midlertidig 
tillatelse fram til fylte 18 år og 129 fikk avslag. Av 
de realitetsbehandlede sakene innebærer dette en 
innvilgelsesandel på om lag 81 prosent21, noe som 
er en klar økning fra 2014 hvor andelen var på om 
lag 65 prosent. I tillegg til de realitetsbehandlede 
sakene ble 290 saker henvist til et annet europeisk 
land etter Dublin-regelverket, 270 saker ble avslått 
med henvisning til at søkeren hadde beskyttelse i 
andre trygge tredjeland og 63 saker ble trukket/
henlagt.

NOAS mottok 115 saker fra Afghanistan i 2015. Av 
disse var 46 saker tidligere behandlet av NOAS. 
Antallet nye saker var 69, noe som er en betydelig 
nedgang fra 163 saker i 2014. Noe av nedgangen 
i antallet saker fra Afghanistan skyldes nok at vi 
i 2014 mottok svært mange saker som gjaldt len-
geværende barn, og at det er få aktuelle familier 

 21 UDI opererer med 82 %, men da er midlertidig tillatelse til 
enslige mindreårige inkludert� Det er mer korrekt å regne 
dette som avslag, da tillatelsen kun gjelder så lenge ved-
kommende er mindreårig og utreiseplikt inntreffer ved fylte 
18 år�

igjen som ikke allerede har kontaktet NOAS. Ellers 
er tallene for Afghanistansaker i tråd med det to-
tale sakstilfanget til NOAS i 2015, hvor det også har 
vært betydelig nedgang. 

NOAS engasjerte seg i 40 saker fra Afghanistan i 
2015, 89 saker ble avvist mens 14 ble henlagt fordi 
vedkommende var forsvunnet eller det ikke lenger 
var behov for hjelp fra NOAS. De klart vanligste 
sakstypene vi involverte oss i var barns tilknytning, 
internflukt og helseproblemer. I mange saker fan-
tes det en kombinasjon av disse temaene. I saker 
som omhandlet direkte forfølgelsesfare var kon-
vertering/religiøs forfølgelse samt kjønnsrelatert 
forfølgelse dominerende.

Av de sakene hvor vi har fått svar er 13 saker inn-
vilget, mens 19 saker har blitt avslått. Åtte saker 
har vært behandlet i nemndmøte, hvorav to ble be-
handlet sammen på grunn av familietilknytning. I 
disse sakene ble det gitt innvilgelse i fire saker og 
avslag i fire saker. I tillegg har vi i 2015 fått innvilget 
oppholdstillatelser i 12 saker og fått avslag i tre sa-
ker hvor NOAS involverte seg i 2014.

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har fortsatt 
sin negative utvikling i 2015. I følge UNAMA (Unit-
ed Nations Assistance Mission in Afghanistan) var 
antallet drepte og skadede blant sivilbefolkningen 
i 2015 det høyeste som noensinne er registrert. 
11.002 sivile ble rammet, fordelt på 3.545 drepte og 
7.457 skadede. Dette er en økning på fire prosent 
fra den forrige rekorden i 2014. Kvinner (37 prosent 
økning) og barn (14 prosent økning) er svært hardt 
rammet, barn utgjorde alene en fjerdedel av de siv-
ile som ble rammet i 2015.

Talibans erobring av Kunduz 28. september 2015 er 
kanskje den mest alvorlige hendelsen i Afghanistan 
i 2015. Dette var første gang en opprørsgruppe tok 
kontroll over en betydningsfull by. Det tok 15 dager 
før regjeringshæren gjenerobret byen. I denne peri-
oden ble Kunduz utsatt for plyndring og utstrakte 
brudd på menneskerettighetene. Det er rapportert 

Situasjon og saker i ulike land
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at denne hendelsen fjernet mye av det lille som var 
igjen av optimisme hos store deler av sivilbefolk-
ningen. Etter dette angrepet anser mange afgha-
nere ikke lenger noen deler av Afghanistan som 
trygge.

Den humanitære situasjonen i Afghanistan er 
særdeles vanskelig. Tilbaketrekkingen av inter-
nasjonale styrker har hatt en stor negativ effekt på 
arbeidsmarkedet. Det ble ansett at hver utenlandsk 
soldat skaffet jobb til i gjennomsnitt tre afghanere. 
I 2015 økte antallet internt fordrevne i landet med 
70 prosent, og det totale antallet antas nå å være på 
over 400.000. I følge FN vil 8.1 millioner afgha-
nere, om lag én tredjedel av befolkningen, trenge 
humanitær bistand i 2016.

Det er svært få tegn som tyder på at situasjonen 
i Afghanistan vil forbedres i overskuelig fremtid. 
Landet er rangert som det tredje mest korrupte 
landet i verden, etter Nord-Korea og Somalia. Den 
afghanske hæren er dårlig trent, dårlig utstyrt og 
preget av mange deserteringer. Det er foreløpig lite 
realistisk at hæren skal være i stand til å sørge for 
sikkerheten til Afghanistans befolkning.

Da NOAS deltok på et seminar om Afghanistan på 
Malta i desember 2015, hvor en lang rekke ekspert-
er på Afghanistan var til stede, ble det ikke nevnt 
ett eneste lyspunkt i løpet av de to dagene semina-
ret varte. Det tyder på at Afghanistan går en svært 
usikker og vanskelig fremtid i møte.

Justis- og beredskapsdepartementets forslag til inn-
stramninger som ble sendt på høring 29. desem-
ber indikerer at fremtiden også vil bli vanskelig for 
afghanske asylsøkere i Norge. Både forslaget om å 
fjerne rimelighetsvilkåret i internfluktvurderinger, 
og forslaget om å gi et stort antall enslige min-
dreårige asylsøkere midlertidige tillatelser til de 
fyller 18 år, vil ramme søkere fra Afghanistan svært 
hardt.

Burundi

I 2015 søkte totalt 13 burundiere om beskyttelse i 
Norge. Basert på vedtak fattet i 2015, har innvil-
gelsesprosenten vært på 50 prosent. NOAS har i 
løpet 2015 behandlet 7 saker. Vi har engasjert oss i 
5 saker i 2015, hvorav to var hastesaker med påføl-

gende tvangsretur til Burundi. I ett av tilfellene ble 
asylsøkeren etterlyst av burundiske myndigheter 
etter tvangsretur. Han flyktet videre til Rwanda, 
der han ble fengslet. UNE er varslet og vurderer 
fremdeles om de skal realitetsbehandle saken på 
nytt. I en av sakene der NOAS har engasjert seg har 
asylsøkeren blitt innkalt til nemndsmøte. 

Den generelle sikkerhetssituasjonen i Burundi 
forverret seg drastisk i 2015, og har fortsatt en 
dramatisk utvikling i 2016. Våren 2015 var sosiale 
og politiske spenninger stigende i forkant av pres-
ident- og parlamentsvalgene som skulle holdes i 
henholdsvis juni og juli. Erklæringen fra sittende 
president Pierre Nkurunziza om å stille til gjenvalg 
for en tredje presidentperiode, i strid med landets 
grunnlov, førte til voldelige protester og forsøk på 
militærkupp. Økt voldsbruk fra myndighetenes 
side har drevet burundiske flyktninger til nabolan-
dene. UNHCR har satt i gang kriseberedskap. Over 
220 000 burundiere flyktet fra landet i løpet av 
2015.22

I juli publiserte Amnesty International en rapport 
om utstrakt bruk av vold fra burundiske myn-
digheter mot sivilbefolkningen. Flere barn er ofre 
for myndighetenes handlinger. I august kom Am-
nesty med en ny rapport som avdekker bruk av tor-
tur, umenneskelig og nedverdigende behandling 
fra burundisk politi og etterretningstjeneste. Am-
nesty frykter at landet er på randen av borgerkrig.

FNs sikkerhetsråd har en rekke ganger den siste 
tiden uttalt seg svært kritisk om situasjonen i Bu-
rundi og frykter alvorlige konsekvenser, herunder 
ett nytt folkemord under henvisning til folkemor-
det i Rwanda.23 På bakgrunn av den generelle 
sikkerhetssituasjonen har blant annet Canada 
besluttet å suspendere tvangsreturer av asylsøkere 
til Burundi.24 

 22 http://ec�europa�eu/echo/files/aid/countries/factsheets/
burundi_en�pdf 

 23 Se blant annet http://www�un�org/apps/news/story�as-
p?NewsID=52538#�VrCnKD_W7mN og http://www�un�org/
apps/news/story�asp?NewsID=52868#�VrCnnD_W7mN 

 24 http://mgafrica�com/article/2015-12-02-five-killed-in-bu-
jumbura-grenade-blasts-gun-battles-as-burundi-inch-
es-back-into-civil-war og http://www�dailymail�co�uk/
wires/afp/article-3343742/Canada-suspends-deporta-
tions-strife-torn-Burundi�html 
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På nåværende tidspunkt vurderer UNE at situas-
jonen i Burundi ikke er så alvorlig at det er grunn 
til å iverksette suspensjon av utreiseplikt. De er 
derimot i nær kontakt med Landinfo, som følger 
utviklingen i Burundi. Utenriksminister Børge 
Brende ga i november uttrykk for bekymring over 
rapportene om omfattende vold, overgrep og brudd 
på menneskerettighetene i Burundi.25 

Eritrea 

Eritreere var blant de største asylgruppene i 2015 
med 2 947 asylsøkere. Av disse er 717 registrert 
som enslige mindreårige. Dette innebærer en 
økning på ca. to prosent sammenlignet med i fjor, 
da det kom 2 882 eritreere.

Felles for så godt som alle er at de søker beskyt-
telse fra myndighetene. Flertallet anfører at de har 
desertert eller unndratt seg nasjonaltjeneste. Noen 
oppgir at de frykter forfølgelse fra myndighetene 
på grunn av religion, politiske holdninger og/eller 
kjønn (kvinner). En annen søkergruppe anfører 
fare for kjønnslemlestelse.

I 2015 har UDI realitetsbehandlet 2 658 saker. Av 
disse ble det gitt flyktningstatus i 2 600 saker og 
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag i 15 sa-
ker. 43 saker har blitt avslått. Tallene tilsvarer en in-
nvilgelsesandel på ca. 98 %, noe som er en økning 
sammenlignet med 2014, da innvilgelsesprosenten 
var på 95. I tillegg til de realitetsbehandlede sakene, 
ble 117 saker henvist til et annet europeisk land et-
ter Dublin-regelverket, 108 saker ble avslått med 
henvisning til beskyttelse i andre trygge tredjeland 
og 16 saker ble trukket/henlagt.

Asylsøkere fra Eritrea må fortsatt vente opp til ti 
måneder fra ankomst til intervjudato. Det er en ut-
fordring for UDI å skaffe til veie nok tolker, og det 
er også politisk press for prioritering av retursaker. 
NOAS har tatt opp med både UDI og politikere 
på Stortinget at så lang ventetid før asylintervju er 
svært uheldig.

I 2015 har NOAS registrert 65 nye saker fra er-
itreiske asylsøkere som har fått avslag på sine 

 25 https://www�regjeringen�no/no/aktuelt/bekymret_burundi/
id2460825/ 

asylsøknader og ønsker bistand fra NOAS. I tillegg 
har vi mottatt 43 henvendelser fra eritreere som 
tidligere har fått saken sin behandlet i NOAS, men 
som av ulike grunner ønsker at vi vurderer saken 
på nytt. Til sammenlikning mottok vi i 2014 i alt 
168 saker. Vi startet året med store restanser, men 
er vinteren 2016 à jour. 

Vi har involvert oss i 24 saker hvor vi hovedsakelig 
har skrevet omgjøringsbegjæringer. I fem saker har 
UNE omgjort vedtak og det ble innvilget opphold. I 
fem av sakene NOAS har involvert seg i, har UNE 
opprettholdt negative vedtak. 

Av de som henvendte seg til NOAS med avslag på 
asylsøknaden var det en del som oppga at de trenger 
beskyttelse fordi de er desertører/militærunndrag-
ere eller familiemedlemmer til desertører/mil-
itærunndragere, eller fordi de er medlemmer av 
pinsemenigheten som er forbudt i Eritrea. I tillegg 
har NOAS mottatt mange saker fra personer som 
har fått avslag fordi norske myndigheter ikke legger 
til grunn personens eritreiske statsborgerskap. 

Vi har registrert en negativ utvikling i myn-
dighetenes praksis når det gjelder vurdering av 
identitet. Asylsøkere fra Eritrea som fikk avslag 
på søknad om asyl på grunn av tvil om identitet, 
og som skaffer seg pass gjennom den eritreiske 
ambassaden i Stockholm, vil ikke nødvendigvis bli 
vurdert med Eritrea som «hjemland». UNE mener 
at et statsborgerskap kun er et rettslig bånd mellom 
en person og en stat, og at «hjemland» i utlending-
slovens forstand ikke kan være ensbetydende med 
hvilke land utlendingen er statsborger av. Norske 
myndigheter legger nå til grunn at søkerne i denne 
kategorien ble eritreiske statsborgere fra det tid-
spunktet passet ble utstedt. UNE mener videre at 
søkerne fortsatt kan returnere til et annet «hjem-
land», selv om de nå er anerkjent av eritreiske my-
ndigheter som eritreiske statsborgere.

Det er ingen tegn til at situasjonen i Eritrea er be-
dret; president Isaias Afewerki styrer landet med 
jernhånd og det begås omfattende og grove men-
neskerettighetsbrudd mot store deler av befolknin-
gen. Justisdepartementets trusler om en returavtale 
med Eritrea gjorde at mange eritreiske asylsøkere 
fryktet at tillatelsen skal bli tilbakekalt. Vi skrev der-
for en artikkel om tilbakekallelse av flyktningstatus 
som ble oversatt til tigrinja.
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Etiopia  

I 2015 kom det 618 etiopiske asylsøkere til Norge, 
nesten dobbelt så mange som året før. Av 279 re-
alitetsbehandlede søknader hos UDI, har 203 fått 
beskyttelse etter flyktningkonvensjonen, 10 fikk op-
phold på humanitært grunnlag, to fikk begrenset 
tillatelse som enslig mindreårig asylsøker. 64 fikk 
avslag.

Etter at Norge og Etiopia signerte en returavtale i 
slutten av januar i 2012, kontaktet et stort antall eti-
opiere NOAS. Dette har fortsatt i årene etter. I 2015 
fikk inn vi 36 nye saker og 51 saker ble gjenåpnet. Vi 
har engasjert oss i 35 saker i 2015.  Vi representerte 
etiopiske asylsøkere i 7 nemndmøter med person-
lig fremmøte hvor 5 endte med at asylsøkeren fikk 
helt eller delvis medhold. Av øvrige saker vi har fått 
svar på hittil i 2015, har vi fått helt eller delvis med-
hold i 4 saker og negativt i 3 saker. 

Menneskerettighetssituasjonen er ikke forbedret i 
Etiopia. Etiopiere med aktivitet for den ulovlige op-
posisjon, som blant annet Ginbot 7, OLF og EPRP, 
i Norge eller Etiopia er særlig utsatt. Videre er jour-
nalister og personer tilknyttet den uavhengige ra-
diostasjonen Esat i fare for forfølgelse. Valget i 2015 
var nok en bekreftelse på disse forholdene. Det sit-
tende regimet vant valget uten en reell opposisjon. 
Under protest-demonstrasjoner i desember ble det 
rapportert om over hundre drepte demonstranter.  

I 2013 så vi en justering av UNEs praksis. Flere 
etiopiere med politisk aktivitet fikk beskyttelse etter 
at NOAS lanserte vår Etiopia-rapport «13 months of 
sunshine?» og Landinfo i august 2012 hadde pub-
lisert en rapport om politisk aktivitet i eksil. Denne 
praksisen har blitt noe reversert i 2015. NOAS 
mener dagens praksis i større grad er i utakt med 
den reelle risiko som møter politiske aktivister for 
ulovlig opposisjon ved retur til Etiopia.  

NOAS blir brukt som landinformasjonsvitne i Eti-
opiasaker i retten. Vi har vitnet om situasjonen i 
landet og konsekvenser av politisk arbeid både fra 
eksil og i Etiopia. NOAS har også deltatt på semin-
arer og konferanser med innlegg om forholdene 
i Etiopia og situasjonen for etiopiske asylsøkere i 
Norge. NOAS har opparbeidet seg en kompetanse 
på Etiopia som blir etterspurt av forskjellige aktører 
på feltet.  NOAS har også uttalt oss både i etiopiske 

eksilmedier og norske medier om forholdene i Eti-
opia og for etiopiske asylsøkere.

Irak 

I 2015 kom det 2 991 irakiske asylsøkere til Norge 
og av disse er 75 registrert som enslige mindreårige. 

UDI har behandlet 382 saker hvor 24 har fått inn-
vilget asyl og seks har fått tillatelse på humanitært 
grunnlag. 55 har fått avslag mens 139 har vært 
omfattet av Dublin III forordningen og 21 har blitt 
henvist til trygt tredje land. Innvilgelsesprosent av 
realitetsbehandlede søknader er ca. 35 prosent

NOAS mottok 62 nye saker fra Irak i 2015, og vi 
reåpnet 30 saker. Situasjonen i Irak var uoversiktlig 
i første halvdelen av 2015. Vi har derfor engasjert 
oss i de fleste sakene, og det ble sendt inn 95 omg-
jøringsbegjæringer. I 16 saker har UNE omgjort 
sine vedtak og innvilget opphold. Det ble innvilget 
utsatt iverksetting i 46 saker. UNE har oppret-
tholdt sine negative vedtak i 54 av sakene NOAS 
har involvert seg i. NOAS representerte tre irakiske 
kvinner uten nettverk ved retur i nemndmøter med 
personlig fremmøte. To har fått asyl etter utl. §28 
første ledd bokstav a og i en sak avventer vi fortsatt 
et svar. (Se Rettshjelp, side 19.)

Den generelle sikkerhetssituasjonen i Irak forver-
ret seg dramatisk i 2015. Daesh har tatt kontroll 
over deler av Irak, inkludert provinsene Ninewa og 
Anbar. FNs høykommissær for flyktninger har an-
befalt ikke å returnere noen til Irak, inntil det skjer 
konkrete forbedringer i sikkerhets- og mennesker-
ettighetssituasjonen.26 

I juni 2014 besluttet UNE å suspendere utreiseplik-
ten for personer med endelig vedtak om retur til de 
irakiske provinsene Anbar, Babel, Bagdad, Diyala, 
Kerbala, Kirkuk, Ninewa og Salah al-Din.27  De som 
var henvist til internflukt var ikke omfattet av den 

 26 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 27�10� 
2014, UNHCR Position on Returns to Iraq, tilgjengelig fra: 
http://www�refworld�org/docid/544e4b3c4�html avsnitt 27�

 27 Utlendingsnemnda (UNE), 16�06�2014, UNE stopper returer 
til deler av Irak, tilgengelig fra: http://www�une�no/no/Aktu-
elt/Redegjorelser/Utlendingsnemnda-UNE-stopper-retur-
er-til-deler-av-Irak/ 
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midlertidige suspensjonen. I september 2015 konk-
luderte UNE med at den generelle sikkerhetssituas-
jonen i disse provinsene var «tilstrekkelig avklart» 
og besluttet derfor å oppheve suspensjonen.28

I august 2015 kom Stornemnda fem mot to til at 
den generelle sikkerhetssituasjonen i Bagdad, ikke 
er så alvorlig at det i seg selv utløser krav på beskyt-
telse.29 Dette fremgår av stornemndas begrunnelse 

 28 Utlendingsnemnda (UNE), 17.09.2015, UNE opphever retur-
stopp til deler av Irak, tilgengelig fra: http://www�une�no/no/
Aktuelt/Redegjorelser/UNE-opphever-returstopp-til-deler-
av-Irak/ 

 29 Utlendingsnemnda (UNE), 17�08�2015, Stornemnd har 

i to saker som NOAS har sendt inn. Den første 
saken gjelder en araber og sjiamuslim og den andre 
saken gjelder en araber og sunnimuslim. I de fleste 
sakene har klagere fått en ny utreisefrist.

Statsløse palestinere fra Bagdad som tidligere har 
fått sine asylsøknader avvist, har siden desember 
2015 fått innvilget beskyttelse av UNE. Mange av 
dem hadde bodd i Norge i mange år og var uten 
rettslig mulighet til å reetablere seg i Irak.

vurdert sikkerhetssituasjonen i Bagdad, tilgjengelig fra: 
http://www�une�no/no/Praksis2/Stornemnd/Stor-
nemnd-har-vurdert-sikkerhetssituasjonen-i-Bagdad/ 

Kart over Iraks provinser
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Siden oktober 2015 er arabere henvist til internflukt 
i Bagdad. Landinfo viser imidlertid til en rekke 
kilder som påpeker at de irakiske myndighetene i 
Bagdad har innført sponsorkrav og at det er uklart 
hvordan dette faktisk praktiseres. I følge Landinfo 
er «enslige menn i våpenfør alder, og da særlig per-
soner som kommer fra ISIL - kontrollerte områder, 
aller mest utsatt for å bli berørt av innreiserestriks-
jonene».30 Dette har ikke blitt reflektert i UNEs 
praksis i relevante saker vi har sett. En test-sak har 
derfor blitt henvist til NOAS Domstolsprosjekt.

Kurdisk-kontrollerte provinser i Nord-Irak (KRI), 
dvs. Dohuk, Erbil (Hawler), Suleimania og Halab-
ja, anses som relativt trygge. Men ikke alle irakiske 
innbyggere kan få effektivt beskyttelse der. Disse 
områdene er som regel utilgjengelige for flere 
grupper, inkludert arabere, palestinere og andre 
minoriteter.31 Kristne arabere og yezidier fra Nine-
wa anses å ha tilgang til KRI, og UNE henviser dem 
til internflukt dit. Kapasiteten til å ta imot flere in-
ternt fordervende i KRI er imidlertid allerede over-
skredet. Det er derfor viktig å følge nøye med på 
hvordan praksis i KRI utvikler seg.

Enslige kvinner uten nettverk ved retur, inkludert 
kurdere, henvises som regel ikke til internflukt. 
Landrådgiveren fra Landinfo, Håken Nilsson, op-
plyste på nemndmøte 8. desember 2015 at «kvinner 
som bor alene, uten nettverk, bli sett på som fritt 
vilt. Det tar seg ikke ut å bo alene, fordi det vil bli an-
sett som umoralsk og uanstendig. Man vil ikke som 
kvinne bo alene, selv om man har midler til dette.» 
Landrådgiveren var eksplisitt på at dette gjelder 
både KRI, Bagdad og Irak ellers. UNEs beslutning 
i denne saken 15. desember skapte presedens for 
andre lignede saker. Praksisen var inkonsekvent i 
perioden før 8. desember, og noen enslige kvinner 
har dessverre blitt avvist av UNE, selv om det ble 
lagt til grunn at de ikke har noe nettverk ved retur. 
NOAS har sendt to slike saker tilbake til UNE for 
revurdering.

 30 Landinfo, 30� oktober 2015, Irak: Sponsorordning for internfly-
ktninger  som ønsker å  bosette seg i Bagdad, tilgjengelig fra: 
http://landinfo�no/asset/3242/1/3242_1�pdf 

 31 Migrasjonsverket, 20�10�2014, Rättsligt ställningstagande an-
gående situationen i Irak, RCI 16/2014, tilgjengelig fra: http://
lifos�migrationsverket�se/dokument?documentSummary-
Id=33359 side 5�

Iran

Mens det i 2014 bare kom 100 asylsøkere fra 
Iran til Norge, økte antallet i 2015 til 1342 iranske 
asylsøkere.  UDI realitetsbehandlet 79 asylsaker 
fra Iran i 2015. 42 saker endte med beskyttelse, 4 
fikk opphold på humanitært grunnlag mens 33 fikk 
avslag.  

Menneskerettighetssituasjonen i Iran har ikke 
forbedret seg etter at Rouhani ble president. Tvert 
imot øker antall henrettelser. FNs spesialrapportør 
for menneskerettigheter i Iran er bekymret for 
økningen i henrettelser. Spesialrapportøren er 
også bekymret for religiøse minoriteter, kvinner, 
journalister, bloggere og for tortur av fanger og 
personer under forhør.

Høsten 2013 begynte Politiets utlendingsenhet å 
returnere iranere uten gyldige reisedokumenter 
til Iran, noe som tidligere ikke har vært mulig. 
Statistikken per 1.desember 2014 viser at 73 iran-
ske asylsøkere ble tvangsreturnert til hjemlandet 
i 2014. Tvangsreturene har ført til stor uro i det 
iranske eksilmiljøet. I 2015 ble kun åtte asylsøkere 
returnert til Iran. En forklaring kan være at den 
muligheten PU hadde i 2014, ikke er tilstede på 
samme måte i 2015. 

En person som ble returnert 18. desember 2014, 
har informert NOAS om følgende hendelser ved 
retur til Iran: 

«Ble arrestert på flyplassen, og etter hvert overlatt til 
Etelaat (Irans etterretningspoliti) i Mahabad. (Ble satt 
i celle med egen toalett – enecelle.) Dagen etter ankomst 
ble han avhørt av Eteellat. Han ble slått under avhør 
og utsatt for tortur, blant annet elektrisk støt og har 
fortsatt merke på ryggen etter dette. Politiet spurte hva 
han har gjort av politisk aktivitet. Den første uka var 
bare avhør og gjentatt for tortur. Avhørstiden varierte 
fra 30min til 1 ½ time hver dag.

Etter avhørene, som varte over en uke, ble han overført 
til avdeling 3 i Mahabad fengsel. På en celle med 18 sen-
ger var det over 30 personer. Folk kom og gikk. Generelt 
rundt 35 innsatte på cellen.» 

I forbindelse med en permisjon klarte mannen 
å flykte fra Iran på nytt. Han er igjen asylsøker i 
Europa. 
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NOAS er bekymret for returer av iranere som har 
vært politisk eller religiøst aktive, på grunn av flere 
troverdige skildringer av hendelser de blir utsatt for 
ved retur til hjemlandet. 

NOAS har særlig engasjert seg i saker for konver-
titter og politiske aktive i ulovlige kurdiske partier.

I 2015 har vi fått 47 nye saker og 44 gjenåpnede 
saker fra iranske asylsøkere. Vi har engasjert oss i 
56 saker. Sakene gjelder hovedsakelig konvertering, 
LHBT/seksuell legning og politisk aktivitet i Iran 
og Norge. De ulovlige, kurdiske partiene er særlig 
utsatt. Utfallet i sakene, foruten nemndmøter, er 
hittil åtte positive utfall og 10 negative.

NOAS representerte iranske asylsøkere i 12 nemnd-
møter med personlig fremmøte. Åtte har fått helt 
eller delvis medhold. I fire saker har UNE oppret-
tholdt tidligere negative beslutninger.  

NOAS har vitnet i flere saker for tingretten og lag-
mannsretten om forholdene i Iran. Sakene gjelder 
konvertitter og personer tilknyttet ulovlige kurdiske 
partier.

Jemen 

I 2015 kom det 73 asylsøkere fra Jemen til Norge. 
Av disse er seks registrert som enslige mindreårige. 

UDI har behandlet 22 saker hvorav seks har fått 
innvilget asyl og en har fått tillatelse på humanitært 
grunnlag. Fire har fått avslag mens ni har vært 
omfattet av Dublin III forordningen. Innvilgelses-
prosent av realitetsbehandlede søknader er ca. 64.

To jemenitter har blitt sendt til Russland, som ble 
ansett som «trygt tredje land». De hadde ikke varig 
opphold i Russland og etter at de ble returnert dit, 
var de i umiddelbar fare for å bli sendt videre til 
Jemen. NOAS sendte inn anmodninger om omg-
jøring og UNE har omgjort sine vedtak. De to je-
menittene er nå tilbake i Norge for realitetsbehan-
dling.

NOAS mottok syv nye saker fra Jemen, og vi 
gjenåpnet fire saker. Vi har engasjert oss i seks sa-
ker. I tre saker har UNE omgjort vedtak og innvilget 
opphold. 

Den generelle sikkerhetssituasjonen i Jemen har 
forverret seg i 2015, blant annet som følge av at 
Saudi-Arabia og åtte andre arabiske stater i mars 
innledet omfattende luftangrep mot al-Houthi-bev-
egelsen og deres allierte i landet. Landinfo beskrev 
at deler av hovedstaden Sana’a har blitt utsatt for 
intense, nesten daglige bombeangrep.32 

Den humanitære situasjonen i Jemen har også 
forverret seg betydelig. I en rapport fra OCHA fra 
20. juli 2015, omtales humanitær bistand til internt 
fordrevne i Jemen som klart utilstrekkelig.33

Selv om det ikke er alle områder som er like hardt 
rammet av væpnet konflikt, er forholdene så ufo-
rutsigbare og oversiktlige at det ikke i tilstrekkelig 
grad kan pekes ut området som vil være trygge for 
et internfluktalterntaiv.

Somalia

I motsetning til mange andre nasjonaliteter, gikk 
antallet somaliere som søkte om asyl betraktelig 
ned i 2015. 561 somaliere søkte om asyl i 2015 mot 
837 fra 2014. UDI realitetsbehandlet 398 saker 
fra Somalia i 2015. 143 fikk status som flyktning 
etter Flyktningkonvensjonen, 16 fikk status som 
flyktning på annet grunnlag, 31 fikk opphold på 
humanitært grunnlag og 208 fikk avslag. Dette rep-
resenterte en innvilgelsesandel på ca. 48 prosent, 
noe som er klart lavere enn de foregående år, hvor 
64 prosent fikk innvilget søknaden i 2014, 82 
prosent i 2013 og 88 prosent i 2012. I tillegg til de 
realitetsbehandlede sakene, ble 54 saker henvist til 
et annet europeisk land etter Dublin-regelverket, 
65 saker ble avslått med henvisning til beskyttelse 
i andre trygge tredjeland og 20 saker ble trukket 
eller henlagt.

NOAS har fått 79 nye saker fra Somalia i 2015, 
og vi gjenåpnet 14 saker. Vi har engasjert oss i 
seks saker i 2015. I fire av sakene fikk vi avslag 

 32 Landinfo, Temanotat Jemen: Sikkerhet og humanitære forhold 
i Sana´a og Aden mars - juni 2015, tilgjengelig fra: http://
landinfo�no/asset/3176/1/3176_1�pdf side 8�

 33 OCHA, Yemen: Humanitarian Emergency Situation Re-
port No. 16 (as of 20 July 2015), tilgjengelig fra: http://
reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-emer-
gency-situation-report-no-16-20-july-2015 side 2.
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på vår omgjøringsbegjæring. I én sak ble tillegg 
til klage fra NOAS ikke mottatt av UNE før avslag 
ble gitt og vårt tillegg ble derfor ikke vurdert. I 
denne saken blir det trolig sendt ny omgjørings-
begjæring fra NOAS. I én sak, hvor datter hadde 
fått beskyttelse på grunn av fare for omskjæring, 
ble omgjøringsbegjæring for barnets mor avslått, 
men det ble oppfordret fra UNEs side om at 
moren søkte om familiegjenforening med sitt 
barn.

Situasjonen i Somalia var fortsatt alvorlig i 2015. 
Sentralmyndighetene har, i samarbeid med regjeri-
ngslojale militser og internasjonale styrker, militær 
kontroll over de fleste store byer. Den ytterliggående 
religiøse gruppen al-Shabaab kontrollerer en stor 
del av Sør- og Sentral-Somalias rurale distrikter, og 
er i stand til å utføre angrep mot myndigheter eller 
sivile hvor som helst i landet. 

Menneskerettighetssituasjonen er svært alvorlig 
i områder hvor al-Shabaab har kontroll. Lokalbe-
folkningen lever under et meget strengt religiøst 
regime og blir nektet en rekke grunnleggende ret-
tigheter. Det forekommer også tvangsrekruttering, 
særlig av unge gutter. Det er også rapportert om 
menneskerettighetsbrudd fra myndighetshold, og 
fra internasjonale styrker som er plassert i Soma-
lia.

I svært mange av sakene som NOAS ser, er frykt for 
al-Shabaab en avgjørende eller sterkt medvirkende 
grunn til at det søkes om asyl. I flere saker er privat 
forfølgelse grunnlaget for søknaden, og i noen sa-
ker anføres det også frykt for myndighetene.

Den humanitære situasjonen er også svært al-
vorlig. Det anslås at det nå finnes 1.1 millioner 
internflyktninger i Somalia. Målrettede angrep 
mot hjelpeorganisasjoner har flere steder gjort det 
utfordrende å drive bistandsarbeid. Nesten fem 
millioner mennesker har i dag behov for bistand i 
Somalia, mens 1.2 millioner barn i skolealder ikke 
går på skole.

Syria 

Borgerkrigen i Syria trenger ingen nærmere 
beskrivelse, og ingen vil i dag bli returnert dit.

I 2015 kom det 10 536 syriske asylsøkere til Norge. 
Av disse er 537 registrert som enslige mindreårige. 

UDI har behandlet 2 222 saker, hvorav 1 549 
har fått innvilget asyl, en har fått tillatelse på hu-
manitært grunnlag og en enslig mindreårig har fått 
begrenset opphold frem til fylte 18 år. Åtte har fått 
avslag, mens 234 har vært omfattet av Dublin III 
forordningen og 237 har blitt henvist til trygt tred-
jeland. Innvilgelsesprosent av realitetsbehandlede 
søknader er ca. 99.

NOAS mottok 21 nye saker fra Syria i 2015, og vi 
har gitt bistand i fem saker. NOAS representerte to 
syrere med ID-tvil i nemndmøter med personlig 
fremmøte, og begge har fått opphold.

Anførsler for behov for beskyttelse er sikkerhets-
situasjon, innkallelse til militærtjeneste, press på å 
delta i opprør, og deltagelse ved demonstrasjonene 
da opprøret startet.

Sakene som NOAS har engasjert seg i, gjelder 
ID-problematikk, tvil om personen er fra Syria, 
Dublin-saker, eksklusjonsaker og en del saker hvor 
personen er straffet for ulovlig innreise. 

«Statsløse» / Palestina 

I 2015 kom det 1 130 statsløse asylsøkere til Norge. 
Av disse er 50 registrert som enslige mindre   årige. 

UDI har behandlet 607 saker, hvorav 425 har fått 
innvilget asyl og 17 har fått tillatelse på humanitært 
grunnlag. 63 har fått avslag, mens 68 har vært om-
fattet av Dublin III forordningen og 26 har blitt 
henvist til trygt tredjeland. Innvilgelsesprosent av 
realitetsbehandlede søknader er ca. 88.

NOAS mottok 18 nye saker fra statsløse asylsøkere 
i 2015, og vi gjenåpnet 16 saker. Vi har gitt bistand 
i 10 saker. 

Norge har fortsatt ikke spesifikke ordninger for å 
håndtere statsløses situasjon. Mange statsløse som 
får avslag på søknad om beskyttelse, blir værende 
lenge i landet uten oppholdstillatelse. For mange 
statsløse palestinere som har hatt arbeids- og op-
pholdstillatelse i ulike arabiske land, er det ofte ikke 
praktisk mulig å returnere til landet de tidligere 
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har bodd i. Samtidig blir barn født til statsløshet 
i Norge.

UNHCR har nylig kritisert Norge i sin rapport 
«Mapping Statelessness in Norway», som ble 
publisert i oktober 2015.34 Norge har fått kritikk 
både for manglende beskyttende og for ikke å ha 
iverksatt de forebyggende tiltak som kreves etter de 
konvensjonene Norge har ratifisert. 

Som påpekt av UNHCR i «Handbook on Protec-
tion of Stateless Persons» av 2014, forutsetter 
artikkel 32 samt andre bestemmelser i FN-kon-
vensjonen om statsløses stilling av 1954, innvil-
gelse av oppholdstillatelse til statsløse.35 Norge 
har ikke implementert denne konvensjonen og 
det innvilges ikke opphold på grunn av stat-
sløshet. 

Statsløse kan heller ikke søke om statsborger-
skap i Norge, med mindre de allerede befinner 
seg i riket med lovlig opphold. For statsløse 
som ikke blir innvilget asyl og som ikke kan få 
lovlig opphold på en annen måte, vil det derfor 
være umulig å få legalisert sin status. Kravet om 
lovlig opphold rammer også statsløse barn født 
i riket, og dette strider direkte med artikkel 1 i 
FN - konvensjonen om begrensning av statsløshet 
av 1961.36

NOAS samarbeider tett med UNHCR og det Eu-
ropeiske nettverket for statsløse. Hovedmålet er å 
få en lovendring. NOAS har publisert flere nettsa-
ker om statsløshet på vår nettside,37 og har bidratt 
i mediesaker om temaet.38 NOAS skal prøve flere 

 34 UNHCR, oktober 2015, Mapping Statelessness in Norway, 
tilgjengelig fra: http://www�refworld�org/pdfid/5653140d4�
pdf

 35 UNHCR, 30�06�2014, Handbook on Protection of Stateless 
Persons, tilgjengelig fra: http://www�refworld�org/do-
cid/53b676aa4�html avsnitt 147�

 36 UNHCR, Mapping Statelessness in Norway, op� cit�, side 44�

 37 Statsløshet og internasjonal beskyttelse, 13 oktober 2014 
tilgjengelig fra: http://www�noas�no/statsloshet-og-inter-
nasjonal-beskyttelse/; Født i Norge som statsløs, 27 mars 
2015, tilgjengelig fra: http://www�noas�no/fodt-i-norge-som-
statslos/; Tusenvis av barn født til statsløshet i Europa, 29 
september 2015, tilgjengelig fra: http://www�noas�no/tusen-
vis-av-barn-fodt-til-statsloshet-i-europa/ 

 38 Se for eksempel: NRK, 04�12�2015, Statsløs uten rettigheter: 
– Angrer på at jeg kom til Norge, tilgjengelig fra: http://www�
nrk�no/norge/_-angrer-pa-at-jeg-kom-til-norge-1�12683979� 

prinsipielle saker i retten og fortsetter det politiske 
påvirkningsarbeidet. 

Etter NOAS innsats har denne konkrete familien nå fått 
opphold etter LVB regelverk� Se også: NRK, 10�09�2015, 
Lever på 3000 kroner i måneden, tilgjengelig fra: http://www�
nrk�no/trondelag/statslose-asylsokere-lever-i-fattigdom-i-
norge-1�12544207� 
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Informasjonsprogrammet

Formål og innhold 

NOAS har siden 2003 drevet et informasjons- og 
veiledningsprogram for nyankomne asylsøkere, på 
oppdrag fra UDI. Programmet lyses jevnlig ut på 
anbud, og gjeldende avtale utløper 31. mars 2017. 
Programmet har fram til september 2015 hatt ni 
eller ti faste årsverk. Siden 2014 har vi hatt en 
stilling i prosjekt for fagutvikling i programmet. 
Grunnet høye ankomster og utvidelsen av NOAS’ 
kontorer på nye ankomstmottak, økte vi antall an-
satte med 16 midlertidige stillinger fra oktober og 
ytterligere 18 fra november 2015. Per desember 
2015 var det 43 midlertidig ansatte i Informasjon-
sprogrammet. 

Oppdraget til Informasjonsprogrammet er todelt: 
Asylsøkerne skal få informasjon om rettigheter og 
plikter som asylsøker i Norge og om hvilke kriter-
ier som er grunnlaget for å få beskyttelse. De skal 
også forberedes på asylintervjuet med UDI og få 
veiledning om hvordan de best mulig skal kunne 
presentere sin sak. 

Asylsøkerne blir informert om saksgangen i asyl-
saker og de forskjellige prosedyrene i saksbehan-
dlingen. De blir informert om gjennomføringen 
av asylintervjuet, vedtak, klageadgang og plikten til 
å returnere til hjemlandet ved et eventuelt avslag. 
Informasjonen er differensiert og tilpasset ulike 
grupper, som medfølgende barn og enslige min-
dreårige asylsøkere. Formidlingen skjer gjennom 
fremvisning av en informasjonsfilm med påføl-
gende veiledningssamtale i grupper og tilbud om 
individuell samtale.  Søkerne får også med seg 
brosjyre med innhold tilpasset søkere i normal 
prosedyre, Dublinprosedyre og prosedyre for en-
slige mindreårige. Brosjyrene er produsert på en 
rekke språk, slik at de fleste asylsøkerne får denne 
informasjonen på eget språk, eller et annet språk de 
forstår godt. Språkkyndige medarbeidere i NOAS 
gjennomførte i fjor 77 prosent av veiledningssam-
talene på søkerens eget språk. De resterende sam-
talene ble gjennomført ved bruk av tolk. 

NOAS Informasjons- og veiledningsprogram har 
siden 2010 gitt informasjon og veiledning til nyan-
komne asylsøkere ved våre kontorer på Refstad 
ankomsttranstitt i Oslo og på Mysebu ved mysen 
i Østfold, som har vært ankomstmottak for enslige 
mindreårige (EMA) mellom 15-18 år. Fra høsten 
2015 ble det på grunn av uvanlig høye ankomster 
opprettet nye ankomstsentre på Råde, i Kirkenes 
og ved Hvalsmoen avlastningstransitt for EMA, 
og NOAS har utvidet virksomheten til å dekke alle 
disse mottakssentrene.

Enslige mindreårige asylsøkere er i en egen 
prosedyre og har et særskilt behov for informas-
jon. Informasjonen tilrettelegges ut fra søkerens 
modenhet. Vår erfaring er at kombinasjon av film 
og skriftlig informasjon sammen med individuell 
samtale fungerer godt også for denne gruppen. 
Den individuelle samtalen er klart den viktigste 
delen av NOAS’ veiledning. Det er ulike forhold 
i asylprosedyren som det er spesielt viktig å fork-
lare på en pedagogisk god måte. Gjennomføring 
av samtaler med mindreårige asylsøkere krever noe 
lengre tid enn samtaler med voksne. 

Store utfordringer – store 
 endringer i programmet
I løpet av 2015 har Informasjonsprogrammet til-
budt veiledning og informasjon til 18 644 søkere. 
Dette omfatter alle voksne søkere og medfølgende 
barn over 7 år, samt enslige mindreårige søkere 
mellom 15-18 år. Oppmøte til veiledning hos NOAS 
var på 97 prosent. 77 prosent av informasjonen og 
veiledningssamtalene ble gjennomført uten tolk på 
søkers morsmål eller et språk søker forstår godt. 

Antall asylsøkere til Norge var forholdsvis lavt og 
stabilt frem til september. Rekordhøye ankomster 
utover høsten skapte en utfordrende og uoversik-
tlige situasjon. Vi opplevde en periode der vi ikke 
hadde kapasitet til å møte alle som kom forløpende. 
Ved slutten av året hadde vi en restanse på rundt 
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7000 søkere som ikke hadde fått tilbud om infor-
masjon og veiledning fra NOAS i ankomst, som 
forutsatt i oppdraget. 

Følgende tiltak ble iverksatt i Informasjonspro-
grammet for å møte de store ankomstene høsten 
2015:

• Antall ansatte ble økt fra 10 faste til 10 faste og 
43 midlertidige stillinger

• Nye kontorer ble opprettet på Råde i Østfold, 
Hvalsmoen ved Hønefoss i Buskerud og i 
Vestleiren ved Kirkenes i Finnmark.

• Innføring av skift- og helgearbeid hele oktober 
og november

• Fire ansatte reiste til Kirkenes som støtte til det 
nyåpnede kontor

• Prosjektet Hotline (besøk i mottak) ble startet 
opp fra desember for å ta seg av restanser

NOAS’ Informasjonsprogram har gitt tilbud om 
informasjon og veiledning til totalt 18.644 søkerne 
per 31.12.2015.  Tall fra UDI viser totale ankomster 
på 31.145 til Norge i 2015. Syrere var den største 
gruppen blant de som fikk tilbud om NOAS-infor-
masjon, med 6.031 søkere, deretter kom afghanere 
med 4.122 og eritreere med 2.513 søkere. 

Refstad / Råde

Refstad mottak i Oslo, som er drevet av Hero, fun-
gerte fram til september 2015 som ankomstmottak 
for alle nyankomne asylsøkere, unntatt EMA 15-18 
år. Grunnet de høye ankomstene ble det behov for 
omlegging av driften, og Refstad ble i september 
og oktober brukt som ankomst- og avlastningstran-
sitt for enslige mindreårige, voksne følgepersoner 
til  enslig mindreårige, samt søkere  i 48-timers-
prosedyre. Andre voksne nyankomne søkere og 
familier ble plassert i transittmottak og akutte 
overnattingssteder i hele østlandsområdet. I denne 
perioden ble de fleste asylsøkerne kjørt med buss 
til Refstad for obligatorisk helsesjekk og NOAS- in-
formasjon. 

Råde ankomstsenter åpnet 1. november 2015 og det 
ble opprettet en egen avdeling som ankomstmottak 

for EMA på Hvalsmoen. Etablering av NOAS-kon-
torer ble forsinket helt fram til desember. Men fra 
desember har vi hatt tilgjengelig fire kontorplasser 
på Råde for informasjon og veiledningssamtaler. 
Råde mottak fungerer vinteren 2016 som ankom-
stmottak for de får asylsøkerne som kommer til 
Norge. 

Mysebu/Hvalsmoen

NOAS har hatt et godt samarbeid med Mysebu 
mottak og driftsoperatør Link i 2015. Mysebu fun-
gerte fram til november som ankomstmottak for 
alle nyankomne enslige mindreårige asylsøkere. 
Fra november ble Mysebu omgjort til mottak kun 
for enslige mindreårige jenter som søker beskyt-
telse. Jenter utgjør en relativt liten andel av enslige 
mindreårige asylsøkere. NOAS Informasjonspro-
gram besøker Mysebu ved behov, men har ikke 
lenger fast kontorplass der. Enslige mindreårige 
gutter ble fra november sent til Hvalsmoen mot-
tak. 

Det var en markant økning i antall enslige min-
dreårige asylsøkere (EMA) fra sommeren 2015, 
senere har ankomstene stort sett fulgt samme ut-
vikling som for voksne søkere. Andelen EMA av 
totale ankomster var på hele 17 prosent, noe som 
medførte at flere ansatte i NOAS De største grup-
pene av enslige mindreårige søkere har vært fra 
Afghanistan (2.696) og Eritrea (676). Fra novem-
ber 2015 etablerte NOAS kontor med plass til inntil 
ni veiledere på Hvalsmoen mottak, for å kunne gi 
informasjon og veiledning til EMA i perioder med 
høye ankomster. 

NOAS’ Informasjonsprogram har gitt tilbud om 
veiledning og informasjon til 4.135 enslige min-
dreårige asylsøkere, hvorav 4.036 (97 prosent) 
møtte opp. 70 prosent av samtalene med EMA ble 
gjennomført uten bruk av tolk.   Persisk, arabisk 
og somali er språkgruppene med høyest prosent av 
samtaler gjennomført uten tolk.

Vestleiren i Kirkenes

5.500 asylsøkere ankom Norge i 2015 over den 
norsk-russiske grensen ved Storskog på grensen 
mot Russland. Det var i utgangspunktet ikke noe 
apparat for å møte asylsøkerne på stedet, og fram 
til oktober ble de fleste søkerne som krysset grensa 
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ved Storskog sendt til Oslo. Der fikk de informas-
jon og veiledning fra NOAS på Refstad.

UDI etablerte et nytt ankomstsenter, Vestleieren 
ved Kirkenes, for å håndtere den store tilstrøm-
mingen av asylsøkere høsten 2015. NOAS’ åpnet 
kontor i Vestleiren i november, med tre ansatte 
fra Kirkenes.  I tillegg reiste fire ansatte fra Refs-
tad til Kirkenes som støtte for nye medarbeidere i 
oppstartsfasen.

Mange av søkerne, som ankom via Storskog i no-
vember, ble sendt til forskjellige midlertidige over-
nattingssteder og akuttmottak rundt i landet uten 
først å ha mottatt informasjon fra NOAS. Disse 
søkerne blir vinteren 2016 tilbudt informasjon og 
veiledning enten gjennom mottaksbesøk fra NOAS 
eller gjennom NOAS Hotline-telefontjeneste til 
asylsøkere enkeltvis i ulike mottak.

Informasjon til søkere i 
48-timers prosedyre 
48-timersprosedyren er en hurtigprosedyre for 
asylsøkere fra land der det antas som åpenbart at 
søkeren ikke har beskyttelsesbehov. Søknaden skal 
vurderes og avgjøres av UDI innen 48 timer etter 
ankomst og registrering hos politiets utlendingsen-
het (PU). Asylsøkerne får informasjon fra NOAS 
i UDIs lokaler eller på Refstad transittmottak før 
asylintervjuet som foretas i UDIs lokaler på Ham-
mersborg torg i Oslo. Informasjonsprogrammet 
er organisert i ukentlig turnus med vaktordning, 
der en medarbeider må være klar til å møte med 
en times varsel for å gi informasjon til søkerne i 
denne gruppen. Informasjonen består av en pre-
sentasjon av 48-timersprosedyren, informasjon om 
asylintervjuet og om konsekvensene av et avslag. 
En asylsøker som får behandlet saken i denne 
prosedyren blir ansett å ha en åpenbart grunnløs 
søknad og vil mest sannsynlig få avslag. Etter re-
gelverket innebærer et avslag at søkeren også vil 
bli utvist med innreiseforbud til Norge og hele 
Schengen-området i minst ett år. NOAS vektleg-
ger derfor informasjon om muligheten for å trek-
ke asylsøknaden i veiledningen til søkerne under 
48-timersprosedyren.

Søkere i 48-timersprosedyren utgjorde ca. tre 
prosent av de vi møtte i Informasjons- og veiled-

ningsprogrammet i 2015, hvorav de største grup-
pene var søkere fra Albania (340) og Kosovo (123).

Fagutvikling 

I 2014 ble det opprettet en egen stilling for å jobbe 
med faglig utvikling i Informasjonsprogrammet. 
Prosjekt fagutvikling har som formål å styrke den 
juridiske kompetansen blant veilederne som skal gi 
informasjon og veiledning til asylsøkere i ankom-
stfasen. I 2015 har to av de ansatte avlagt eksamen 
i utlendingsrett ved UiOs juridiske fakultet. Mål-
setningen er at samtlige av de fast ansatte i Infor-
masjonsprogrammet over tid skal ha gjennomført 
kurset. Det har videre vært avholdt fagdager med 
juridisk rådgiver og landansvarlige saksbehan-
dlere fra sekretariatet og eksterne foredrag bl.a. fra 
Dublin- og asylavdelingen i UDI, fra Regionalt res-
surssenter om vold og traumatisk stress (RVTS) og 
migrasjonsorganisasjonen IOM. Alle ansatte har 
dessuten gjennomgått kurs i konflikthåndtering. 

En del informasjonsmateriell for asylsøkere har 
blitt oppdatert, bl.a. informasjonsskriv og forklar-
inger til nytt regelverk som trådte i kraft i løpet av 
året. Vi har også laget nye skriv på flere språk med 
informasjon for søkere i 48-timersprosedyren.

Da ankomstene av asylsøkere til Norge begynte å 
øke kraftig fra august 2015, ble det nødvendig med 
rask oppbemanning i Informasjonsprogrammet. I 
løpet av høsten fikk 34 nye medarbeidere opplæring 
i NOAS’ informasjonsarbeid og grunnleggende in-
nføring i asylrett, som er viktig for veiledning og 
realitetsorientering av søkere i ankomst. Arbeidet 
med faglig utvikling har derfor i stor grad dreid seg 
om utarbeidelse av læringsmateriell og opplæring 
av nye ansatte.

NOAS etablerte også en telefonvaktordning, der 
saksbehandlere og juridiske rådgivere i sekretar-
iatet er tilgjengelig for rask avklaring av faglige 
spørsmål, noe som særlig er til støtte for nye ansatte 
som gir informasjon og veiledning til asylsøkere på 
mottak rundt om i landet.

Vi fikk større faglige utfordringer med å forberede 
søkere på asylprosessen i en situasjon der mange 
vanlige rutiner sviktet og mottaksapparatet var un-
der ekstremt press. Ad hoc-løsninger, forsinkelser 
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og voksende restanser i alle ledd i asylprosessen 
skapte mye usikkerhet og uro. Det ble et økende 
problem at asylsøkere som ble innkvartert i mid-
lertidige overnattingssteder, ikke fikk anledning å 
møte NOAS for den veiledning og informasjonen 
de har krav på i ankomst. NOAS tok i desember 
initiativ til et prosjekt – Hotline - med oppsøkende 
arbeid i transitt- og akuttmottak for å kunne tilby 
informasjon og veiledning til alle, i overenstem-
melse med vårt oppdrag.

Det har videre vært et formål med fagutviklers still-
ing å sørge for jevnlige oppdateringer av informas-
jonen som formidles til søkere i ankomstfasen, ut 
fra hva som til enhver tid er gjeldende regelverk 
og praksis. De høye ankomstene i løpet av høsten 
førte til en høy temperatur i den offentlige debat-
ten, mens lovendringer og stadig nye instrukser 
om innstramminger bidro til større behov for in-
formasjon hos asylsøkerne vi møtte. Det innebar en 
utfordring både for innholdet i informasjonen, som 
stadig måtte oppdateres, og formidlingen til grup-
per av søkere som opplevde usikkerheten og stadig 
lengre ventetid som frustrerende. Det er tungt å 
motta informasjon om lang saksbehandlingstid, 
spesielt for personer som har måttet etterlate fam-
ilien i en usikker situasjon i en flyktningeleir eller 
i et hjemland i krig, som tilfellet har vært for svært 
mange av dem som søkte asyl i Norge i 2015. 

Sårbare asylsøkere

NOAS har i flere år tatt til orde for at det etableres 
en mekanisme i ankomstfasen for mest mulig sys-
tematisk identifisering og kartlegging av sårbare 
asylsøkere, som kan ha behov for særlig oppføl-
ging. Et pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet og 
UDI i 2014 resulterte i en rapport og anbefalinger 
fra UDI og Helsedirektoratet, som ble oversendt 
Justisdepartementet i mai 2015. NOAS deltok i re-
feransegruppen til prosjektet og støtter anbefalin-
gene og forslag til tiltak. 

I påvente av at det etableres mer systematiske 
metoder for identifisering av sårbare individer i 
asylprosessen, har NOAS Informasjons- og veiled-
ningsprogram innført egne rutiner for tilbake-
meldinger til UDI og/eller helseapparat i tilfeller 
der sårbarhet avdekkes gjennom møtet med i an-
komstfasen. Under forutsetning av samtykke fra 

søkere, kan vi melde om behov for særskilt mottak-
splassering, tilrettelagt/tilpasset asylintervju eller 
andre forhold som tilsier at søkere bør følges opp. 

På grunn av de høye ankomstene høsten 2015, ble 
mange asylsøkere innkvartert på midlertidige over-
nattingssteder og akuttmottak. Innkvarteringssted-
er som i utgangspunktet ikke var tiltenkt langvarig 
opphold. Mange av disse stedene hadde ansatte 
uten kjennskap til asylsøkere som gruppe eller 
erfaring med mottaksdrift. Vi opplevde enkelte til-
feller der vi måtte varsle om asylsøkere med akutte 
og alvorlige helseplager som ble nektet tilgang til 
helsehjelp, selv om de i utgangspunktet har samme 
rett til helsetjenester som befolkningen for øvrig. 

Tidlig identifisering og kartlegging av sårbare 
søkere kan ha stor betydning for den det gjelder, 
både for mulighet til medisinsk eller annen op-
pfølging og ved behov for særlig tilrettelegging av 
asylprosessen. 

Kartlegging av sårbarhet har også en viktig rettsik-
kerhetsdimensjon. Asylsøkere kan i mange tilfeller 
ha helseproblemer eller skader som er knyttet di-
rekte til deres anførsler i saken. Slike forhold kan 
være viktig å få kartlagt og dokumentert, for at all 
relevant informasjon skal bli tatt med i vurderin-
gen av beskyttelsesbehov og humanitære hensyn i 
saken. Flere former for sårbarhet kan dessuten på-
virke søkeres evne til å presentere sin sak på en god 
måte, og derfor kreve særlig tilrettelagt asylintervju. 

NOAS mener det er avgjørende for asylsøkeres 
rettssikkerhet at det etableres en mekanisme for 
systematisk identifisering og kartlegging av sårbare 
så tidlig som mulig i prosessen og klare rutiner for 
formidling av informasjon om sårbarhet til riktig 
instans, for eksempel helseapparat og/eller UDI.

Restanser og NOAS Hotline 

For å kunne gjennomføre oppdragslevering over-
for asylsøkere som kom høsten 2015, men som 
ble spredd ut i mottak over hele landet uten in-
formasjon og veiledning i ankomst, måtte NOAS 
utvikle nye arbeidsmetoder. I desember 2015 startet 
NOAS første fase i planleggingen av vår nye tje-
neste: NOAS Hotline. Arbeidet ble organisert som 
et prosjekt i NOAS. I Hotline-tjenesten besøker 
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NOAS-medarbeidere mottak over hele landet og 
gjennomfører informasjonsmøter og individuelle 
veiledningssamtaler i de enkelte mottak. De søkere 
man ikke rekker å gi individuell veiledning i mot-
taket, følges opp med veiledningssamtaler over 
telefon eller Skype. 

Alle ordinære og midlertidige mottak ble fylkesvis 
kartlagt for asylsøkere som manglet informasjon 
og veiledning fra NOAS. Midlertidige overnatting-
stilbud og akuttmottak ble kontaktet for å avklare 
hvorvidt disse fortsatt var i drift og for hvor lang 
tid. God kontakt mellom NOAS og mottakene og 
gode forberedelser fra mottaksansattes side er av 
stor betydning for godt oppmøte blant asylsøkerne 
og effektiv gjennomføring av NOAS’ mottaksbesøk.  

Basert på beboer- og mottaks-kartleggingen, ble 
mottak gruppert for og reiseruter lagt opp. Medar-
beidere ble fordelt i reiseteam og besøksruter ble 
planlagt for januar og videre utover vinteren 2016. 
Allerede 10. desember ble første mottaksbesøk 
gjennomført som dagsbesøk til Gjøvik, hvor 166 
søkere var innkalt.   

Statistikk over ankomstut-
vikling og samtalegjennom-
føring   

Statistikk for 2015

NS Normal Prosedyre

DU Dublin prosedyre

DM Dublin mulig

EM Enslige mindre årlige

ED Enslig dublin

3U tre ukers prosedyre

48 48 timers prosedyre

XX uten prosedyre kode

Totalt: 18 644 søkere i samtale med NOAS i 2015

Med tolk 4190

Uten tolk 13843

ikke samtale 611

	

54	%

8	%

9	%
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6	%
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Totalt 13843

Totalt 4190
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Totalt søkere 18644
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Statistikk 2015 for enslige mindreårige 
asylsøkere

DU Dublin prosedyre

DM Dublin mulig

EM Enslige mindreårige

ED Enslig Dublin

3U tre ukers prosedyre

48 48 timers prosedyre

XX uten prosedyre kode

Totalt søkere 4135

 

Med tolk 1194

Uten tolk 2842

ikke samtale 99
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Totalt 2842

Totalt 1194
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NOAS’ førstelinje

Alle henvendelsene som kommer inn til NOAS 
gjennom personlig oppmøte, telefon og på e-post, 
håndteres av organisasjonens førstelinje. Det er 
også førstelinja som er ansvarlig for å forberede 
alle enkeltsakene som vurderes i organisasjonens 
rettshjelpsarbeid.

NOAS’ førstelinje er ledet av resepsjonsansvarlig 
og har én resepsjonsrådgiver i fulltidsstilling. I til-
legg bemannes førstelinja av arbeidspraktikanter, 
frivillige og studentpraktikanter på kortere engas-
jementer. 

Én til to arbeidspraktikanter og frivillige har til en-
hver tid jobbet i resepsjonen gjennom 2015. Både 
vårsemesteret og høstsemesteret har vi også hatt 
studenter fra sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo 
og Akershus i 8-12 ukers praksis. Studentene har 
vært et viktig bidrag i førstelinja med interessante 
og nye perspektiver på NOAS’ rolle overfor enkelt-
menneskene vi møter. 

Vi anslår at førstelinja håndterer i underkant av 100 
henvendelser 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, mot-
taksansatte 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 svært bredt spek-
ter av andre problemstillinger som de trenger hjelp 
til. Hvilke saker NOAS er synlige i gjennom media, 
påvirker også hvilke type henvendelser vi får. Første 
halvdel av 2015 var det for eksempel mange henven-
delser fra lengeværende barnefamilier, mens det på 
vinteren kom mange henvendelser fra asylsøkere 
som hadde reist over Storskog.

Siste halvdel av 2015 har vi vektlagt arbeid med 
kvalitetssikring og faglig utvikling i førstelinja. 
Gjennom ukentlige møter har vi diskutert enkelt-

saker og hatt rollespill. Vi har også vært møter med 
SEIF, JussBuss og IOM. Dette arbeidet har vært 
nyttig for førstelinjas medarbeidere og kommer til 
å bli videreført og styrket i tiden framover.

NOAS’ hjemmesider

Aktiviteten på noas.no har økt betraktelig fra 2014 
til 2015. Gjennom året hadde vi 178 436 besøk, en 
økning på 18 prosent fra året før. Vi har også sett 
en sterk økning på antall nye brukere, med 110 588 
unike brukere. Dette er en økning på 44 prosent fra 
året før. Klart flest besøkende er fra Norge, men vi 
har hatt besøkende fra alle kontinenter og til sam-
men 179 land.

Kampanjenettsiden soyouthinkyoucanstay.no 
(lansert i 2015) hadde 15 761 besøk og 14 821 
brukere, mens bliklokere.no (lansert i 2014) hadde 
en økning til 7222 besøk, fordelt på 6693 brukere 
(opp hhv. 9 prosent og 28 prosent)

Mest besøkte enkeltsider:

• «Hva kan du gjøre for flyktningene» – 23 442 
sidevisninger39[1]

• «NOAS’ velgerguide om asylpolitikk» – 9136 
visninger40[2]

• «Lengeværende barn» – 5014 visninger41[3] 

• «Rettshjelp fra NOAS» – 4820 visninger42[4] 

• «The asylum process in Norway» – 3889 
visninger43[5]

 39 [1] http://www�noas�no/hva-kan-du-gjore-for-flyktningene/

 40 [2] http://www�noas�no/noas-velgerguide/

 41 [3] http://www�noas�no/lengevaerende-barn/

 42 [4] http://www�noas�no/hjelp-fra-noas/om-hjelp-fra-noas/

 43 [5] http://www�noas�no/the-asylum-process-in-norway-eng/

Informasjon og påvirkningsarbeid 
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I løpet av 2015 fikk vi 1266 nye likes på Facebook. 
En del av disse kom i mai, i tilknytning til kampan-
jen SoYouThinkYouCanStay. 

Gjennom 2015 har NOAS jobbet med å analysere 
hvordan vi kan nå ut til våre målgrupper på en god 
måte gjennom de ulike mediekanalene vi er rep-
resentert i – primært hjemmesidene og Facebook. 

Våren 2015 var NOAS case for IGMs studenter i 
interaksjonsdesign. Gjennom dette prosjektet fikk 
vi mange gode og interessante innspill på hvordan 
NOAS’ hjemmesider kan gjøres enklere og inne-
holde mer nyttig informasjon. 

Dette arbeidet ble videreført gjennom høsten i sa-
marbeid med VON kommunikasjon. Basert på in-
tervjuer med asylsøkere og mottaksansatte, gjorde 
de en analyse av deres bruk og inntrykk av NOAS’ 
hjemmesider og annen form for informasjon fra 
NOAS. På bakgrunn av dette har VON kommet 
med en rekke konstruktive innspill til forbedringer 
og mer helhetlig utforming av NOAS’ kommuni-
kasjonsarbeid.

Kartleggingen NOAS har gjort gjennom 2015 har 
vært viktig i arbeidet med vår kommunikasjons-
strategi 2017-2020 og vil ha betydning for videre 
satsing på utvikling av organisasjonens kommuni-
kasjonsprofil framover.

Kampanjen So you think you 
can stay
Vinteren 2015 tok Fantefilm kontakt med NOAS 
med tilbud om å lage en film til oss. Resultatet 
ble kampanjen So you think you can stay, som ba-
serte seg på en film med et fiktivt gameshow for 
asylsøkere. Filmen ledet til en nettside som ga en 
beskrivelse av deltakerne og deres historier, en 
nærmere forklaring om bakgrunnen for kampan-
jen og informasjon om mulighetene for å støtte 
NOAS.

Formålet med kampanjen var å vise historiene til 
en del av menneskene som flykter til Norge. Filmen 
og nettsiden ga ansikt til en gruppe mennesker 
som ofte får negativ oppmerksomhet i mediene: 
asylsøkere med avslag. Vi ville vise at også de fleste 
i denne kategorien har gode grunner til å forlate 

hjemlandet og søke beskyttelse i Norge. Historiene 
som ble presentert bygget på reelle saker NOAS 
engasjerer seg i. Asylsøkere i Norge får avslag på 
samme grunnlag som deltakerne i So you think you 
can stay.

Kampanjen ble lansert torsdag 28. mai om etter-
middagen og spredte seg raskt i sosiale medier. På 
kort tid ble filmen sett omtrent 200 000 ganger. 
Om lag 10 000 personer besøkte kampanjesiden 
www.soyouthinkyoucanstay.com. Kampanjen ble 
omtalt i en lang rekke medier, både nasjonalt og 
internasjonalt. VON kommunikasjon bidro til stor 
spredning ved å sørge for godt grunnlagsmateriale 
og bred mediedekning.

Politisk påvirkningsarbeid

NOAS har gjennom hele 2015 hatt kontakt med 
ulike beslutningstakere, og har samarbeidet med 
andre aktører for å fremme asylsøkeres rettigheter 
og skape bedre forståelse for deres situasjon. 

Partier på Stortinget

I løpet av året har vi hatt flere møter med alle par-
tier på Stortinget, og har dessuten mye uformell 
kontakt med ulike representanter og rådgivere. Vi 
sender også ut informasjon og innspill til alle parti-
er i forbindelse med større begivenheter som buds-
jettbehandling eller regelendringer. Vi oversender 
også informasjon om aktuelle hendelser eller kor-
rigerer feilinformasjon og misoppfatninger som 
sirkulerer. NOAS har deltatt i en rekke høringer på 
Stortinget og presentert våre synspunkter på buds-
jett- og lovforslag. 

Samarbeid med andre aktører

Vi har samarbeidet tett med andre organisasjoner 
og aktører om å utforme og videreformidle kritikk 
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og fremme forslag til hvordan situasjonen kan 
forbedres. 

• NOAS har samarbeidet med mange ulike 
humanitære organisasjoner og rettighetsor-
ganisasjoner i den såkalte Syria-dugnaden, 
hvor vi har tatt til orde for å øke antallet syriske 
kvoteflyktninger og å øke støtten til Syria og 
nabolandene. Flyktninghjelpen har vært en 
sentral aktør i den sammenhengen. 

• I arbeidet med lengeværende barn har vi 
samarbeidet med blant annet Redd Barna, LO, 
Norsk Folkehjelp, Den norske kirke og Advoka-
tforeningen. 

• I arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere 
har særlig Redd Barna, Barneombudet og 
Vergeforeningen vært sentrale samarbeidspart-
nere. 

• I utspill som gjelder rettssikkerhet har vi 
kommet med felles utspill med aktører som 
Advokatforeningen og studentrettshjelpstiltak-
ene. 

• Vi har samarbeidet med Advokatforeningen, 
Helsingforskomiteen og Amnesty i arbeidet 
knyttet til Storskog-saker og asylsøkere som 
vurderes utsendt til Russland.

• NOAS deltar også i asylpolitisk forum sammen 
med en rekke ulike organisasjoner på asylfeltet, 
og deltar i kampanjer og markeringer i felless-
kap med dem.

• NOAS har gjennom mange år hatt et Memo-
randum of Understanding med UNHCR og har 
i perioder tett kontakt med UNHCRs Stockhol-
mskontor.

• NOAS er medlem av rådgivende utvalg for 
Norsk Institusjon for Menneskerettigheter.

• NOAS er medlem i rådgivende utvalg for Fore-
byggingsenheten hos Sivilombudsmannen.

Kontakt med forvaltningen

NOAS har jevnlig kontakt med utlendingsfor-
valtningen. Vi har halvårlige kontaktmøter med 

ledelsen i Utlendingsdirektoratet, Utlendings-
nemnda og Politiets Utlendingsenhet. Her utvek-
sler vi informasjon, diskuterer aktuelle problem-
stillinger og tar opp forhold hvor vi mener praksis 
bør endres. I tillegg har vi kontakt med ulike ansatte 
eller avdelinger i forbindelse med særlige problem-
stillinger knyttet til saksbehandlingen.

Lengeværende barn

Første halvår i 2015 var lengeværende barn et vik-
tig tema for politisk påvirkningsarbeid i NOAS. Vi 
deltok i høringen av Anders Anundsen i Stortingets 
kontroll- og konstitusjonskomité, og la mye arbeid 
ned i å bidra til å skaffe bakgrunnsinformasjon og 
opplyse saken så godt som mulig. Samtidig samar-
beidet vi tett med partiene som jobbet for at utsend-
te familier skulle få en ny vurdering av saken sin. 
Vi kom i mange omganger med innspill til hvordan 
regelverket burde utformes for å sikre at barnas ret-
tigheter ble ivaretatt, både i skriftlige og muntlige 
høringsrunder og i mer uformell kontakt med dem 
som forhandlet med regjeringen. 

Innstramminger og svekket rettssikkerhet

I forbindelse med innstrammingstiltakene høsten 
2015, har NOAS kommet med kraftig kritikk av 
norske myndigheter. Vi har vært sterkt kritiske 
til at Norge bryter folkeretten i behandlingen av 
asylsøkere som ankommer fra Russland. Vi har 
også reagert på den dramatiske svekkelsen av 
asylsøkernes rettssikkerhet, blant annet ved å in-
nføre politisk styring av klageorganet UNE og å 
svekke eller fjerne asylsøkeres tilgang til rettsh-
jelp. Vi har framholdt at det store flertallet av 
asylsøkerne har beskyttelsesbehov, og understre-
ket viktigheten av rask integrering av dem som 
kommer til landet.

NOAS reagerte dessuten sterkt på at dyptgripende 
og kontroversielle forslag fikk en uforsvarlig haste-
behandling i Stortinget. NOAS har spredd infor-
masjon om konsekvenser av de gjennomførte inn-
strammingene. Vi har tatt initiativ til felles utspill 
med andre tunge aktører for å påpeke mangler og 
advare mot å vedta forslag som ikke er ordentlig 
utredet.
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Mediearbeid 

NOAS har daglig kontakt med ulike medier. Nas-
jonale, 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. 

Utover høsten 2015 ble NOAS også kontaktet av en 
rekke internasjonale medier, som ønsket informas-
jon og kommentarer til situasjonen for asylsøkere 
som kom over den norsk-russiske grense på Stor-
skog.

De mediesaker NOAS har arbeidet mest med i 2015 
er følgene:

• Retur av lengeværende barn. Siden sommeren 
2014 og oppstart av rettshjelpsdugnaden for 
lengeværende barn, har NOAS gjennomgått 
sakene til flere hundre lengeværende barn, 
har jevnlig publisert statusoppdateringer for 
kampanjearbeidet og har hatt løpende medie-
kontakt både om konsekvenser for barn av 
eksisterende situasjon og behov for endringer 
i regelverk og praksis. 6. februar innledet 
NOAS Stortingets åpne høring i Kontroll- og 
konstitusjonskomiteen om regjeringens retur 
av lengeværende barn høsten 2014. (Se Lenge-
værende barn, side 10.) 

• Regjeringens returpraksis til Afghanistan – om 
retur av barnefamilier og retur til internflukt i 
Kabul.

• Asylavtalen om lengeværende barn mellom 
regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre, 
som sikret nødvendige regelendringer til beste 
for lengeværende barn, men som samtidig 
åpnet for innstramminger på andre områder.

• Ulovlig internering av barn på Trandum – i 
forbindelse med lansering av NOAS-rapport 
Frihet først – alternativer til internering i februar 
2015. (Se Fengsling av barn, side 12.)

• NOAS-kampanjen Soyouthinkyoucanstay.
com som ble lansert i forbindelse med NOAS 
generalforsamling i mai 2015. 

• Situasjonen i Syria og nærområdene og be-

hovet for både å hente ut flere kvoteflyktninger 
og å øke den humanitære innsatsen i Syria og 
i nærområdene. NOAS har deltatt i den såkalte 
Syriadugnaden sammen med Norsk Flyktning-
hjelp og ni andre organisasjoner i informas-
jons- og påvirkningsarbeid overfor politiske 
partier, informasjon og mediedebatter, samt 
kronikker og mediekommentarer.

• Økte ankomster utover høsten 2015: Sammen 
med flere andre organisasjoner har NOAS tatt 
opp situasjonen for asylsøkere ved politiets 
utlendingsenhets lokaler på Tøyen , og særlig 
situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere.

• Asylankomster over den norsk-russiske grense 
ved Storskog i Finnmark. NOAS har informert 
om beskyttelsesbehov hos store grupper av 
asylsøkere som har kommet til Norge via Rus-
sland og sterkt advart mot hastige lov- og re-
gelverksbestemmelser i strid med folkeretten. 
NOAS har dels på egen hånd og dels sammen 
med andre organisasjoner sterkt kritisert 
Stortingets tilslutning til innstrammingstiltak 
som i praksis stenger Norges grense mot Russ-
land for mennesker med beskyttelsesbehov og 
som svekker rettssikkerheten for personer som 
allerede har kommet, men blitt fratatt retten til 
fritt rettsråd uten behovsprøving.

• Regjeringens budsjettforslag og stortingsforlik 
om innstramminger og integreringstiltak i no-
vember og desember 2015, samt regjeringens 
40 forslag til ytterligere innstramminger, som 
ble presentert i romjula 2015.

Deltakelse på kurs, konferan-
ser og seminarer 
I løpet av 2015 har NOAS’ medarbeidere:

Holdt:

• Foredrag i Oslo Tingrett om situasjonen på 
Malta.

• Kurs for advokater hos UDI.

• Foredrag på dagskurs for advokater i advoka-
tordningen for asylsøkere: om bruken av 
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Landinfo og «Eksempler på sosial gruppe i praksis 
med eksempler fra rettspraksis, og sammenlikning 
med konvensjonsgrunnen ‘religion’»

• Forelesning om asylsøkere, asylpolitikk og 
praksis for studenter i sosialt arbeid på Høys-
kolen i Lillehammer

• Innledning på frokostmøte om familiegjen-
forening arrangert av Juss-Buss

• Innledninger om mennesker på flukt for Ås 
Kirkeakademi og under Bjørnsonfestivalen i 
Molde

• Innledning om flyktningsituasjonen i Europa 
på årskonferanse for Innvandrernes Landsor-
ganisasjon, INLO i Oslo

• Innledning om kvinnelige flyktninger for 
norske og svenske organisasjons- og myn-
dighetsrepresentanter på Voksenåsen i Oslo

• Innledning om funksjonshemmede flyktninger 
under markeringen av FN-dagen for funksjon-
shemmede, 4. desember i Oslo

• Foredrag for Barne- og ungdomsfaglig forum 
om asylprosessen for enslige mindreårige.

• Foredrag på Høgskolen i Lillehammer om 
barnevernets utfordringer i møte med asylbarn 
og enslige mindreårige asylsøkere. 

• Foredrag om lengeværende barn på seminar 
for frivillige i Redd Barna

• Innledning om papirløse på temamøte på 
Litteraturhuset i Oslo

• Informasjonsforedrag for beboere på Skedsmo 
asylmottak om asylgangen, rettigheter, plikter 
og muligheter

• Foredrag for ansatte i Oslo Røde Kors på 
flyktningefeltet: Om NOAS arbeid, med vekt på 
personer med endelig avslag og statsløse.

• Innlegg om kjønnsrelatert forfølgelse med 
påfølgende paneldebatt under konferansen 
«Kvinner på flukt – En skam for stor til å sette 

ord på» Universitetet i Stavanger44. 

• Foredrag om asylrett og NOAS arbeid med 
asylsaker på rettspolitisk seminar i regi av Juss-
Buss i Sørkedalen

• Innlegg og deltok i debatt på LLH og Amnesty 
Internationals seminar «LHBT-ASYLSØKERE: 
INN OG UT AV NORGE – UT AV OG INN I 
SKAPET IGJEN?»

• Foredrag for Nordic Ecumenical Network 
on Migration: «Safe Passage: EU migration 
policies and the global refugee situation» og  
«Nordic Region and the Welfare State in the 
Age of International Migration: Will migration 
sustain or destroy our welfare states and egali-
tarian societies?».

• Innledning under konferansen «rettsikkerhet 
nå!» om troverdighet i asylsaker45. 

• Presentasjon av rapport om fengsling av barn i 
UDIs faglige forum 

• Innledning om fengsling av barn på møte 
arrangert av Antirasistisk Senter.

• Foredrag for PU-skolen

• Foredrag om situasjonen for asylsøkere fra 
Eritrea/Øst-Afrika for asylavdeling i UDI 

• Kurs i informasjon til asylsøkere for Hero-tolk-
er

• Innledet for beboere på Lunner mottak for en-
slige mindreårige asylsøkere om asylprosessen

• Innledet for Vergeforeningen om rapport om 
aldersvurderinger

• Innledet for ungdomsskoleelever i Lørenskog 

 44 Https://www�uis �no/getf i le �php/Nyhetsvedlegg/
Flyer%20konferanse%2023%2001%2015_kvinner%20
p%C3%A5%20flukt�pdf 

 45 http://www�antirasistisk-senter�no/konferanse-rettssikker-
het-for-asylsokere-na/ 
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kommune om tidsbegrensede tillatelser til 
enslige mindreårige asylsøkere.

• Ledet arbeid med høringsforslag om håndter-
ing av flyktninger fra Etiopia, Internt fordrevne 
grupper og menneskesmugling problematik-
ken i Puntland, på oppdrag fra kommunalde-
partementet i Puntland. 

• Har holdt foredrag om utvandring problema-
tikken ved East Africa Universitet i Bossaso, 
Puntland

Deltatt i:

• Asyldebatter arrangert av Studentersamfunnet 
i Bergen, Litteraturhuset i Fredrikstad, De-
ichmanns bibliotek på Holmlia, JussBuss og 
Norsk Folkehjelp i Oslo

• Debatt om lengeværende barn arrangert av 
Jussformidlingen i Bergen

• Debatt om de papirløses situasjon under Film 
fra Sør-festivalen46.

• Markering av femårsjubileum for Helsesenter-
et for papirløse i Oslo

• Møte om bosetting av flyktninger for alle 
ordførere og rådmenn i Østfold

• Workshop i Sofia, Bulgaria om sivilsamfunnets 
rolle i arbeid med flyktninger og immigranter

• Workshop i Bratislava, Slovakia om asylrett, 
internering av asylsøkere og Dublin-systemet

• ELENA’s 30th Anniversary og “Advanced 
Course: Legal avenues for strengthening inter-
national protection in Europe”

• Alumnipanel på karrieredag på Høgskolen i 
Oslo

• Møter i Forum for barnekonvensjonen

• Lobbykurs i regi av SV

 46 http://www�filmfrasor�no/filmbase/2015/out-of-nor-
way-imagining-emanuel     

• Seminar med IOM om retur

• Innspillsmøte i Barne- og likestillingsdeparte-
mentet om rapportering til barnekonvensjonen

• Deltatt i radiodebatt om menneskehandel med 
særlig fokus på barn (Radio Daljir, en landsdek-
kende somalisk radiostasjon)

Deltatt på:

• ECRE Annual General Meeting i Den Haag

• EASO Consultative Forum på Malta

• EASO-konferanse om Afghanistan på Malta

• European Migration Forum i Brussel om kris-
en I Middelhavet, med utarbeiding av NGO-in-
stilling til EU om mulige løsninger: «EUROPE-
AN MIGRATION FORUM Safe Routes, Safe 
futures:  How to manage the mixed flows of 
migrants across the Mediterranean?»47 

• Studietur med Norsk Folkehjelp og norske par-
lamentarikere til Roma, Sicilia og Lampedusa.

• ISOP-kurset «Hvorfor spurte ingen meg? Kom-
munikasjon med barn og unge i utfordrende 
livssituasjoner»

• Folkemøte i Sisa Kultursenter i Alta, Finnmark

• Folkemøte på Råde i Østfold.

• Fagdag om enslige mindreårige hos Fylkes-
mannen i Oslo

• RVTS-konferanse om kriser og psykososialt 
arbeid

• Kurs i utlendingsrett, UiO

 47 http://www�eesc�europa�eu/resources/docs/1st-europe-
an-migration-forum_workshop-conclusions�pdf
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Situasjonen i Hellas og støtte 
til Aitimas arbeid
I begynnelsen av desember inviterte NOAS og vår 
greske søsterorganisasjon, Aitima, til et seminar 
om flyktningers situasjon i Hellas. Representan-
ter fra Kripos, UDI og flere frivillige organisas-
joner delte sterke inntrykk fra oppdrag og frivillig 
hjelpearbeid i det kriserammede landet gjennom 
høsten. Aitimas leder, Spyros Rizakos, fortalte om 
sine bekymringer om hvordan Europa håndterer 
flyktningsituasjonen og utfordringene den greske 

rettighetsorganisasjonen møter i sitt daglige arbeid. 
I tillegg til å gi et bredt innblikk i den kritiske situ-
asjonen som utspiller seg ved Europas yttergrense, 
var det et mål med arrangementet å støtte Aitimas 
arbeid økonomisk. NOAS opprettet en SMS-tje-
neste der man kunne donere penger til Aitima. 
Denne tjenesten var aktiv fram til begynnelsen av 
februar 2016 og NOAS kunne gjennom dette over-
føre rundt 40 000kr som bidrag til Aitimas arbeid.

Seniorrådgiver Jon Ole Martinsen deltok med innlegg og i debattpanel på LLH og Amnesty Internationals seminar «LHBT-ASYLSØKERE: 

INN OG UT AV NORGE – UT AV OG INN I SKAPET IGJEN?» Foto: Basra Bulhan 
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Medlemmer 

NOAS har ca. 590 medlemmer. Dette er om lag 
40 flere medlemmer enn i 2014. Forklaring på 
medlemsveksten er trolig bedre synlighet i medie-
bildet, samt enklere innmeldingsrutiner. NOAS 
har som mål å kvartalsvis sende medlemsskriv per 
e-post eller papirpost. Grunnet vikariater i organi-
sasjonsrådgiverstillingen siste halvår av 2015, har vi 
ikke fått sendt ut medlemsskriv siste halvår. 

Generalforsamling 

NOAS generalforsamling ble avholdt i forbindelse 
med utdeling av Annette Thommessens minnepris 
20.mai 2015. 25 personer var til stedet og kun or-
dinære generalforsamlingssaker ble behandlet.

Annette Thommessens 
 Minnepris 2015
Styret i Annette Thommessens minnefond valgte 
å gi minneprisen for 2015 til mannskapet på Bour-
bon Orca for deres redningsoperasjoner og viktige 
varslerjobb overfor norske og internasjonale myn-
digheter.

I løpet av høsten 2014 reddet mannskapet på det 
norske skipet 1910 mennesker gjennom 15 ulike 
redningsoperasjoner utenfor kysten av Libya. I til-
legg opplevde mannskapet situasjoner hvor en stor 
andel flyktninger druknet og skipet måtte bistå den 
italienske kystvakten i å plukke opp døde kropper. 
Ikke noe annet norsk skip var i nærheten av å red-
de like mange liv i løpet av 2014. (Se Flukten til 
Europa, side 8.)

Mannskapet ønsket i utgangspunktet ikke noe blest 
om sin innsats i Middelhavet. Samtidig opplevde de 
et sterkt behov for å informere myndigheter og poli-
tikere om de desperate flyktningene og den kyniske 
smuglertrafikken de var vitner til fra kysten av Libya.

Mannskapet kontaktet Norges Rederiforbund, som 
med direktør Sturla Henriksen i spissen, bidro til at 
sjøfolkene fra Bourbon Orca fikk informert norske 
og europeiske myndigheter om hva som faktisk 
foregikk i Middelhavet. I desember i 2014 deltok 
mannskap på Bourbon Orca på en høring om flyk-
tningsituasjonen i Middelhavet i regi av FNs Høy-
kommissær for flyktninger UNHCR.

Førstestyrmann Christian Remøy og mannskapet 
på Bourbon Orca besluttet å gi prispengene, 20.000 
kr til italiensk Røde Kors og deres humanitære ar-
beid blant båtflyktninger på Sicilia og Lampedusa.

T�v� Ingrid A� Thommessen, Endre Leine i Bourbon Offshore og 

Wenche Lyngholm, styreleder i Minnefondet� Foto: NOAS

Førjulsmingling 17. desember

Tradisjonen tro inviterte vi også i år til førjulsmin-
gling, som ble holdt på Taverna’n på Youngstorget 
i Oslo. Vi hadde innslag fra ordfører i Oslo, Mar-
ianne Borgen, Stortingsrepresentant og tidligere 
statssekretær i Kommunal- og regionaldeparte-
mentet, Kristin Ørmen Johnsen (H), og gener-
alsekretær i NOAS, Ann-Magrit Austenå, som 
henholdsvis snakket om Oslo som ny hjemby for 
asylsøkere og flyktninger, integrering og NOAS 
møte med asylsøkere høsten 2015. NOAS rådgiver, 
Mari Seilskjær, satte stemningen med vakker sang.

Organisasjon 
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Styrets strategiarbeid

Styret har i 2015 vedtatt en rullerende strategi for 
perioden 2015 – 2020 med fem strategiske hov-
edsatsingsområder for NOAS: Informasjon og 
veiledning, Rettshjelp, Påvirkning, Opplysning og 
offentlig debatt og Organisasjonsutvikling.

Arbeid med en egen kommunikasjonsstrategi ble 
påbegynt høsten 2015. Kommunikasjonsstrategi 
for 2016 – 2020 ble vedtatt i styret i mars 2016. 

Styret i NOAS 

I perioden 2014 – 2015 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)

Tre av styremedlemmene var på valg og et 
styremedlem avsluttet et år før siste periode gikk ut.

Etter generalforsamlingen 20. mai 2015 består 
NOAS styre av følgende representanter: 

Wenche Lyngholm, styreleder (2014-2016)

Vigdis Vevstad, nestleder (2014-2016)

Runa Nordahl Hæreid, styremedlem (2015-2017)

Carolina Maira Johansen, styremedlem (2015-2017)

Maria Amelie, styremedlem (2015-2017)

Kjetil Thorvik Brun, styremedlem (2015-2017)

Solvei Skogstad, ansattes representant

Olaf Thommesen, 1. vararepresentant (2014-2016)

Grete Haug, 2. vararepresentant (2014-2016)

Styret i Annette Thommessens 
minnefond 
Styreleder i NOAS’ er også styreleder i Annette 
Thommessens minnefond. For øvrig konstituerer 
Minnefondets styre seg selv. Styresammensetning:

Wenche Lyngholm (valgt 15.4.2015)

Ingrid Anette Thommessen (valgt 15.4.2015)

Håkon Ødegaard

Carolina Maira Johansen

Medarbeidere

Sekretariatet

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær

Andreas Furuseth, juridisk seniorrådgiver

André Møkkelgjerd, juridisk rådgiver (i permisjon 
fra 7.4)

Camilla Risan, rådgiver (tilbake fra permisjon 1.8)

Eirin Hindenes, rådgiver, veiledningsprosjekt (fra 
1.4)

Elin Berstad Mortensen, resepsjon- og informa-
sjonsansvarlig (i permisjon fra 4.11)

Florentina Grama, rådgiver

Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver

Kaija Skaare Lier, rådgiver (i permisjon 20.2 til 1.11) 

Mari Seilskjær, rådgiver
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Mona Reigstad Dabour, rådgiver 

Line Khateeb, rådgiver (til 1.10)

Omar Ishak, resepsjonsrådgiver  
(i permisjon fra 11.12)

Ragnhild Lerø, organisasjonsrådgiver  
(i permisjon fra 16.5)

Siril Berglund, rådgiver 

Marek Linha (fra 15.1)

Cecilia Sognnæs, rådgiver (fra 1.5)

Jila Hassanpour (fra 28.9)

Isabelle Linnea Kleven-Felloni (fra 28.9)

Ingeborg Myhre Hauge (fra 28.9)

Ida Gundersen (22.6 til 21.8)

Ulrik Tuvnes (fra 18.12)

Nora Milch Johnsen (fra 18.12)

Halaa Osman Auhaj, rengjøringsassistent  
(timesbasis)

Sarah Hassan Kidir, rengjøringsassistent  
vikar (timesbasis)

Hallvard Welde, datakonsulent  
(timesbasis, til 30.10) 

Jarand Ullestad, nettsidekonsulent (timesbasis)

Trond Reitan, datakonsulent (timesbasis)

Praktikanter og frivillige i sekretariatet

Paula Tolonen (tidligere ansatt), Kristin Øvrelid 
Slette, Ulrik Tuvnes, Nora Milch Johnsen, Elli 
Kassah, Stine Navarsete, Ingeborg Haukvik, Lin-
da Ekvik, Prince Acheampong, Saher Latif, Svein 
Olav Thoresen, Ruben Deak, Kim Eirin Riise, Syl-
via Iyomahan Erhumwunse, Angelika Paula Kwi-
atek, Maka Alsandia, Selma Melodi May Budak, 
Linnea Cecilia Gule, Mahmod Dhoski, Mathilde 

Frogner Rimestad, Grete Johanne Bollestad, Jen-
nifer Huby Sveinbjørnsson, Elisabeth Cappelen, 
Fa Jun Ma, Annum Saher Islam, Kristian Åfløy, 
Kjetil Hansen Rynning, Umalkeir Saed, Eirin 
Strifeldt, Janet Koske-Bråthen, Amira Jeanette 
Koubaa, Sasha Alexandra Riakhina, Kine Lunder-
vold, Sunniva Vik Skogen, Zaineb Mirza, Seiran 
Said

Informasjonsprogrammet

Vanja Vujadin, avdelingsleder

Karwan Aref, nestleder

Aziz Ghanziadeh, rådgiver

Razita Kaimova, rådgiver

Mohammed Fitwi, rådgiver

Basra Bulhan, rådgiver

Abdulwahab Said (permisjon hele året)

Solvei Skogstad, rådgiver

Hawdam Salih, rådgiver (i permisjon fra 1.10)

Viktoria Galai, rådgiver

Edris Omer, rådgiver

Fra september 2015

Liaqat Shinwari, rådgiver

Fareshta Shaheed, rådgiver

Barakat Khalil, rådgiver

Haidari Abed, rådgiver

Amina Idris, rådgiver

Zakaria Yahia, rådgiver

Biniam Tewelde, rådgiver
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Semret, rådgiver

Veronique Bahati, rådgiver

 

Fra oktober 2015 

Paloushe  Yosefzai, rådgiver

Ibrahim Warsame, rådgiver

Nima Mashouri, rådgiver

Amal Adan, rådgiver

Messud Ali, rådgiver

Adham Alhouary, rådgiver

 

Fra november 2015 

Najla Al-Shiblawi, rådgiver

Samer Al Noaimi, rådgiver

Sara Bjørndal, rådgiver

Taiseir Farrah Samil, rådgiver

Ayman Kirkenes, rådgiver

Galawesh Mohammadi, rådgiver

Habibullah Said, rådgiver

Kany Khalili, rådgiver

Linda Beniamin, rådgiver

Meriem Saleem, rådgiver

Wassen Hassan, rådgiver

Selma, rådgiver

Rutj Pedersen, rådgiver

Heba Abdelrahman, rådgiver

Nishtiman Karim Saifulla, rådgiver

Ingvild Tomren, rådgiver

Mozammil Alhajj, rådgiver

Nada Taiy, rådgiver

Sasha Sedar Kuhn, rådgiver

 

Tilkallingsvikarer 

Shorok Khalil, rådgiver

Maki Mohammed, rådgiver

Mohammed Yasin, rådgiver

NOAS lærer: besøk i Sverige 

Det er et uttrykt mål i NOAS at vi skal være en 
lærende organisasjon. NOAS søkte Virkes OU-
fond for å kunne gjennomføre en studietur til 
Stockholm for alle NOAS’ ansatte i 2015. Målet 
med besøket, som ble gjennomført 22. – 24. april, 
var at det skulle være både miljøskapende og faglig 
utviklende. Temaet for reisen var svensk erfaring 
med selvbosetting, asyldomstol og internering av 
asylsøkere. 

Vi hadde møter med Migrationsverket, som tilsva-
rer det norske utlendingsdirektoratet (UDI), hvor 
vi fikk vi lære mer om hvilken informasjon som 
gis til asylsøkere før et asylintervju og hvordan 
informasjonen formidles. Vi fikk også høre om 
hvilke tilbud for bosted som finnes for asylsøkere i 
Sverige og mulighetene for selvbosetting. Rutiner 
og rettigheter for enslige mindreårige asylsøkere 
var et eget emne under møtet. Dette er områder 
NOAS jobber mye med og det var svært verdifullt å 
få lære mer om hvordan dette arbeidet organiseres i 
Sverige, og hva som er styrker og svakheter med det 
svenske systemet sammenlignet med det norske. 

Videre hadde vi møte med Migrationsdomstolen, 
klageorganet for asylsøkere i Sverige. Det var in-
formativt og nyttig ettersom det i Norge arbeides 
med planer for endring av klageorganet Utlend-
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ingsnemnda, og opprettelse av en asyldomstol, en 
prosess NOAS hvor NOAS gjennom flere år har 
bidratt med høringsuttalelser, politiske innspill 
og temanotater basert på faktasøkende reiser til 
Sverige og Danmark. 

NOAS møtte representanter for UNHCR, FNs 
høykommissær for flyktninger, ved det nordiske 
kontoret i Stockholm og ikke-statlige organisasjon-
er som svenske Røde Kors, Rådgivningsbyrån og 
FARR som gir informasjon, veiledning og rettsh-
jelp til asylsøkere i ulike faser av asylprosessen. 
Dette er en viktig del av NOAS sitt arbeid. Her fikk 
vi utvekslet informasjon og knyttet kontakter som 
vil være av nytte til fremtidig arbeid i NOAS. 
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Økonomi 

Samlede driftsinntekter for NOAS i 2015 var kroner 
28 957 241. Dette er en økning på 11 117 090 kr fra 
2014. Samlede driftskostnader i 2015 var kroner 26 
942 353, en økning på 9 363 083 kr fra 2014. Økte 
driftsinntekter og kostnader skyldes i all hovedsak 
økningen i asylankomstene og dermed utvidelse av 
NOAS informasjons- og veiledningsoppdrag over-
for nyankomne asylsøkere gjennom høsten 2015 
og vinteren 2016.  

Rettshjelpsdugnaden 

I 2014 tok leder for støttegruppen for Nathan 
Eshete i Bergen, Aina Heldal Bøe, initiativ til en 
innsamlingsaksjon overfor fagforeninger, andre 
organisasjoner, menigheter og privatpersoner hvor 
inntekten skulle gå til NOAS rettshjelp til familier 
med lengeværende barn. 1 million ble samlet inn i 
2014. 3000 000 kr av de innsamlede midlene ble 
inntektsført og benyttet høsten 2014, mens resten 
ble overført til 2015. I 2015 fortsatte privatpersoner 
og enkelte menigheter og støtte rettshjelpsarbeidet 
og vi mottok ytterligere 72 390 kr. 

I juni 2015 vedtok Stortinget Prop. 119 S (2014-
2015) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer 
i statsbudsjettet for 2015 hvor det var foreslått å 
opprette en tilskuddsordning for frivillige organ-
isasjoner som bidrar til å ivareta interessene til 
barn med lang oppholdstid i Norge. NOAS mottok 
400 000 kr som tilskudd for 2015. 

Med midler overført fra 2014, nye midler i 2015 
og statlig tilskudd i 2015, kunne NOAS fortsette å 
yte rettshjelp til familier med lengeværende barn i 
2015. Bevilgningene over statsbudsjettet gjorde det 
mulig å overføre om lag 485 000 kr av innsamlede 
midler til 2016.

SMS-tjenester 

I løpet av året har det vært mulig å støtte NOAS og 

å bli medlem via mobilen ved å sende et kodeord 
til 2160. Intelecom har utarbeidet SMS-tjenestene. 
Til sammen mottok vi 9704 kr gjennom denne 
tjenesten, hvorav 3600 kr var innmeldingskontin-
gent.

I forbindelse med besøk fra vår greske søsteror-
ganisasjon, AITIMA, 2. desember, opprettet vi en 
sms-innsamling til støtte for AITIMA. I løpet av 
desember måned mottok vi 1300 kr ved at givere 
sendte HELLAS til 2160.

Flere gaver fra medlemmer og 
andre privatpersoner
Rettshjelpsdugnaden som startet i 2014 ga også 
flere private givere i 2015. I tillegg har vi hatt flere 
faste givere gjennom året, samt bidrag fra menigh-
eter og enkelte bedrifter. Øvrige inntekter fra 
medlemskontingenter og gaver til NOAS har, fo-
ruten overførte midler fra retthjelpsdugnaden, vært 
på 283 510 kr, en økning på 79 067 kr fra 2014. 

Dette skyldes:

• Større synlighet for gaver på www.noas.org

• Bedre betalingsløsning på www.noas.org

• SMS-givertjeneste

Stiftelser og fond

ExtrastiftElsEn

NOAS mottok 450  000 kr for prosjektet «Over 
eller under 18» som var et samarbeidsprosjekt med 
Redd Barna. Redd Barna stod som søker av mid-
lene, mens NOAS har utført selve rapportarbeidet. 

sparEbankstiftElsEn

NOAS mottok 1 520 700 kr fra Sparebankstiftelsen 
DNB til «Trening med mening» og lokale aktivi-
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teter på asylmottak. NOAS stod som avsender av 
søknaden, men midlene overføres til samarbeid-
spartnerne Norsk Folkehjelp, Stiftelsen Sana og Yn-
gvar Andersen. Prosjektene gjennomføres i 2016. 

VirkEs O/U fOnd

Virkes O/U fond støttet oss med 50 000 kr til å 
gjennomføre en studietur for alle ansatte til Stock-
holm. 

Øvrige inntekter

Vi ble tildelt 1 970 000 fra Integrerings- og mang-
foldsdirektoratet (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 mogleghe-
itene, rettane og pliktene når det gjeld å delta i sam-
funnet og å ta i bruk eigne ressursar».

Vi mottok også 465 334 kr fra UDI som forvalter 
post 72, kap. 490 Statsbudsjettet for 2014-2015: til-
skudd til retur og tilbakevendingstiltak, for veiled-
ningsprosjektet. (Se Veiledningsprosjektet s.22.)

Oppdragsprogrammet «Informasjon og veiledning 
til asylsøkere i transitt» hadde en samlet inntekt på 
21 707 579 kr.

Momskompensasjon genererte 963 262 kr. I til-
legg fikk vi i 2015 utbetalt 205 394 kr i støtte fra 
Torshov Bingo, og 56 946 kr i andre inntekter.





Norsk organisasjon for asylsøkere 

Addresse: Torggata 22, 0183 Oslo 

Telefon: 22 36 56 60, Faks: 22 36 56 61 

E-post: noas@noas.org 

www.noas.org


