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Årsrapport 2017 
Rettshjelpsarbeid 

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

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

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

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

omgjøringsbegjæringer til myndighetene på vegne av asylsøkerne.  

 I 2017 mottok NOAS 1 042 saker til vurdering, noe som er en nedgang på ca. 4 prosent 

sammenliknet med 2016 da vi fikk 1087 saker. I vårt saksbehandlingssystem registrer vi ofte 

flere personer på en sak, for eksempel familier. De 1 042 sakene representerer derfor 1 627 

personer. 
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I 2017 har vi i NOAS engasjert oss i 212 saker, noe som er en nedgang i antall på ca. 14 

prosent sammenliknet med 2016 (248). Hovedgrunnen til dette er at vi i 2016 involverte oss i 

en del saker til søkere som kom over Storskog og som ikke fikk saken realitetsbehandlet i 

Norge. 
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I løpet av 2017 fikk vi svar i sakene til 203 personer (137 voksne og 66 barn) der NOAS 

skrev omgjøringsbegjæring eller har representert klager i nemndmøte. Av disse fikk 55 

voksne og 46 barn opphold, noe som utgjør ca. 50 prosent. I tillegg til de sakene hvor vi 

skriver omgjøringsbegjæring, bistår vi ofte også i form av tillegg til klage, brev til 

Sivilombudsmannen, diverse søknader, etc.  

 

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

Av 20 nemndmøter har vi fått gjennomslag i 17 saker. Det innebærer et gjennomslag på 85 

prosent. 
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Domstolsprosjekt 

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

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

sakene til retten. I 2017 har ni advokatfirmaer vært tilknyttet domstolsprosjektet: Wiersholm, 

PWC, Arntzen de Besche, Selmer DA, Simonsen Vogt Viig, Advokatfirmaet Mette Yvonne 

Larsen & Co, Schjødt, Matrix Advokater, og Wikborg Rein & Co. 

 

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

Av disse ble 15 saker fulgt opp av advokatfirma(Én av disse sakene ble avsluttet uten 

rettsbehandling. Syv av sakene har hittil blitt endelig avgjort med rettskraftig avgjørelse. Tre 

av sakene endte med medhold i domstolen, fire endte med tap. Fem av sakene er under 

ankebehandling. To saker er enda ikke avgjort i tingretten.  

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

fortsatt aktive. 

  

I 2016 ble det fremmet 16 saker for prosjektgruppen. Av disse ble ti saker henvist videre til 

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

grunnet troverdighetsproblematikk, slik at totalt ni saker endte opp med å bli henvist et firma 

for rettslig prøving i 2016.  

 

Av de ni sakene som ble henvist har to saker blitt rettskraftig avgjort i Oslo tingrett med 

negativt utfall. Tre andre saker endte med nemndmøter i UNE, hvor tidligere vedtak ble 

omgjort. I begge saker ble flyktningstatus innvilget. Fire saker fra 2016 er altså fortsatt 

aktive.  
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I løpet av 2017 ble 18 saker presentert for prosjektgruppa. Av disse ble 15 saker henvist 

videre til et advokatfirma. Av disse 15 ble tre av sakene omgjort av UNE etter søksmålsvarsel 

(én av dem i januar 2018). I samtlige ble flyktningsstatus innvilget. Tolv saker fra 2017 er 

foreløpig ikke avgjort.  

 

Per desember 2017 var det følgelig 23 aktive saker i prosjektet. 

 

Statistikken fra avsluttede saker viser så langt medhold i ni saker, og tap i syv. En sak ble  

først tapt i Tingretten, men avsluttet fordi Lagmannsretten konkluderte manglende rettslig 

interesse da søkeren hadde forlatt landet. Den regnes som avsluttet uten ny behandling. 

 

Utfall avsluttede saker:      

  2015 2016 2017 2018 Total  

Medhold 3 3 3 0 9 

Tap  5 2 0 0 7 

Avsluttet uten ny behandling 1 0 0 0 1 

Totalt avsluttede 9 5 3 0 17 
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Informasjon og veiledning til asylsøkere  

NOAS’ Informasjons- og veiledningsprogram for nyankomne asylsøkere 

Formål og innhold  

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

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

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

best mulig måte. Asylsøkere får informasjon om asylprosessen og ulike prosedyrer for 

saksbehandlingen. De orienteres om plikter og rettigheter de har i asylprosessen. De får også 

en realitetsorientering om kriterier for beskyttelse, samt plikten til å returnere til hjemlandet 

ved et eventuelt avslag. Enslige mindreårige asylsøkere får i tillegg informasjon om 

aldersundersøkelse, representantordningen og særlige vurderinger i saker som gjelder barn. 

Ved at søkerne får riktig informasjon og veiledning i ankomst, kan NOAS bidra til å styrke 

saksopplysningen i første instans og til at utlendingsforvaltningen får godt grunnlag til å fatte 

vedtak. Alle vi møter får tilbud om individuell veiledning med forberedelse til asylintervju og 

anledning til å stille spørsmål. Programmet er anbudsbasert. I 2017 la NOAS inn tilbud etter 

anbudsutlysning fra UDI og fikk tildelt ny kontrakt  fra 9.8.2017.  

Gjennomføring 

NOAS gir tilbud om informasjon og veiledning til alle nyankomne voksne asylsøkere, deres 

medfølgende barn over 5 år og  til enslige mindreårige asylsøkere over 15 år.  

NOAS gir informasjon og veiledning på ankomstmottak. I 2017 har vi hatt kontorer på flere 

lokaliteter: Ankomstsenter Østfold i Råde, Refstad og Mysebu mottak for enslige 

mindreårige asylsøkere. 

Bemanning 

På grunn av lave ankomster var NOAS nødt til å nedbemanne informasjons- og 

veiledningsprogrammet fra 10 til fem faste stillingshjemler.  

Alle ansatte i programmet er flerspråklige og har ulike kulturelle bakgrunner.  

Ankomster i 2017 

I følge UDIs statistikk kom det 3570 asylsøkere til Norge i 2017. I målgruppen for NOAS’ 

informasjon og veiledning var det 2615 asylsøkere. 98 % (2558 personer) av disse har fått 

informasjon og veiledning av oss, mens 57 søkere har av ulike årsaker ikke møtt opp.  

Relokaliserte asylsøkere fra Italia og Hellas 

Norge deltok i EUs program for relokalisering av asylsøkere fra Hella og Italia og forpliktet 

seg til å ta imot 1500 asylsøkere i 2016 og 2017. Disse asylsøkerne gikk gjennom vanlig 

asylprosedyre da de kom til Norge og møtte informasjons- og veiledningsprogrammet i 

ankomstfasen. De flest av søkerne kom fra Eritrea (via Italia) og Syria (via Hellas). Det store 

flertallet av relokaliserte asylsøkere kom i 2017.  
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Førstelinje 

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

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

enkeltsakene som vurderes i organisasjonens rettshjelpsarbeid.  

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

fulltidsstilling. I tillegg bemannes førstelinja av frivillige, studenter og praktikanter på kortere 

engasjementer.   

 

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

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

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

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

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

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

ressurskontor med kunnskap om asylprosessen, rettshjelpstilbud, samt andre 

organisasjoners arbeid og tilbud overfor asylsøkere. 

Veiledning til asylsøkere med avslag 

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

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

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

innebærer. NOAS har siden 2015 tilbudtt veiledning til asylsøkere med avslag gjennom flere 

kortere prosjektoppdrag for UDI. 

 

Målet med NOAS’ veiledningstjeneste er å tilby saks- og situasjonsavklarende samtaler til 

asylsøkere som har fått avslag på sin asylsøknad. Prosjektets hovedmålgruppe er personer som 

er bosatt utenfor mottakssystemet. I samtalene informerer NOAS om asylprosessen, forklarer 

vedtak og vurderinger gjort av norske myndigheter, samt informerer om fremtidige alternativer 

etter endelig avslag. 

 

I 2017 holdt Justis- og beredskapsdepartementet tilbake returmidler for å evaluere 

tilskuddsordningen. Dette medførte at anbud ikke ble lyst ut før sommeren 2017. I august 2017 

vant NOAS anbudskonkurransen Realitetsorienterende samtaler om retur med asylsøkere 

utenfor mottak. Oppdraget varte fra september til desember 2017. I denne perioden hadde vi 

166 samtaler med 90 asylsøkere. Siden oppstart av tjenesten i 2015 har vi hatt 934 

veiledingssamtaler med 386 asylsøkere. Resultater fra oppdragspderioden i 2017 og NOAS’ 

erfaringer fra samtaler er formidlet til UDI og ble ferdigstilt i en sluttrapport i januar 2018. 

NOAS søker om videreføring av tjenesten i 2018. 

 

I september 2017 vant NOAS anbudskonkurransen Informasjonstiltak om assistert retur for 

personer uten lovlig opphold utenfor mottak. I perioden oktober til desember har NOAS drevet 

oppsøkende virksomhet og holdt seks informasjonsmøter i diasporaen, i henholdsvis Bergen, 

Gjøvik og i Drammen. På møtene har NOAS gitt informasjon om asylprosessen, alternativ etter 

avslag på asylsøknad, konsekvenser av ulovlig opphold i Norge og informasjon om retur og 

reintegreringsprogram i regi av UDI. Vi har informert målgruppen om muligheten for å 
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gjennomgå asylvedtak med NOAS eller UDI.  Vi har i tillegg til informasjonsmøter holdt 

individuelle veiledningssamtaler i de ulike byene.  

Kunnskapsformidling i offentligheten 

Foredrag og forelesninger 

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

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

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

ulike forhåndskunnskaper om asylfeltet.  

 

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

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

 

 Innledning om aldersvurderinger for nye nemndmedlemmer  

 Innledning om enslige mindreårige asylsøkere for Sosialistisk ungdom 

 Innledning om enslige mindreårige asylsøkere for Dansens hus  

 Innledning SU Akershus  

 Innledning Riksrevisjonen  

 Panelsamtale om enslige mindreårige asylsøkere, arrangert av Freethem  

 Innledning for Redd Barna om Rikets tilstand  

 Debatt om enslige mindreårige asylsøkere, arrangert av A Step Closer  

 Forelesning for Universitetet i Stavanger  

 Innlegg om opphør på asylkonferansen i Oslo 

 Innlegg om statsløshet for Mellomkirkelig råd 

 Skype-møte med syriske flyktninger i Møre og Romsdal og med språkassistent og 

kultur formidler  

 Foredrag for studenter ved Peace Scholar program - UiO's International Summer 

School  

 Møteledelse – advokatkurs i samarbeid med UNHCR og JUS i Oslo 

 Innledning om asylpolitikk og kvinner på flukt – Soroptimistene i Ringerike 

 Foredrag: Kvinner på flukt - Kvinnedagsarrangement på Raufoss 

 Innledning om asylpolitikk på nasjonalt politikk-kurs for Sosialistisk Ungdom på 

Gjøvik 

 Innspill til bedre integrering – IMDi-konferanse i Oslo 

 Innledning ved lansering av faktabok: Hva er en flyktning – Aschehoug i Oslo 

 Innledning: «Utvikling eller uthuling?» om innstramminger i asylpolitikken – internt 

fagmøte i Justisdepartementet  

 Innledning om flyktninger og asylsøkere – Maridalen Rotary 

 Gjennomgang av utviklingen i asylpolitikk – mobiliseringsmøte for valgdeltakelse 

blant innvandrere – Tøyen i Oslo 

 Innledning om norsk og europeisk asylpolitikk – Ungdom mot EU i Oslo 

 Forelesning om asylpolitikk og praksis – Sosionomstudiet, Høgskolen i Lillehammer 
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 Barn på flukt – innledning på NTNUs dagskonferanse i Trondheim 

 Innledning om NOAS’ veiledningstilbud til asylsøkere etter avslag – UDI-konferanse 

for ambassadører i Oslo 

 Barn på flukt – innledning på nasjonal diakonikonferanse i Trondheim 

 Barn på flukt – innledning for Follo KFUK 

 Om Annette Thommessen og NOAS – tale v/skulpturinnvielse på Annette 

Thommessens plass i Oslo 

 Innledning og paneldebatt om asyl og flyktningpolitikk – Norsk Folkehjelps 

dagskonferanse i Oslo 

 Lede paneldebatt om opphør av flyktningstatus – Asylpolitisk konferanse i Oslo 

 Bergenskonferansen om konvertitter: «Konvertitter og rettssikkerhet» (KIA og 

konvertittnettverket)  

 Nemndledersamling på Ekebergrestauranten om «NOAS arbeid og rettshjelpsarbeid» 

 Røde Kors Migrasjonssamling i Bergen, «Innstramninger på asylfeltet» 

 Foredrag for JUS, årlig advokatkurset i utlendingsrett «Tips til praktikanter fra 

NOAS» 

 Minojur, sammen med advokatfirmaet Wiersholm «strategisk domstolsprøving av 

prinsipielle saker» 

 Presentasjon av funnene i rapporten «Jeg har ikke gjort noe galt», om pågripelse, 

internering og tvangsretur av barn for: 

o PU juridisk avdeling 

o PU saksbehandlere 

o  PU og politidistrikter ledsagere 

 

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

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

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

felles europeiske asylpolitiske utfordringer. 

Mediearbeid  

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

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

å komme i kontakt med representanter for ulike grupper asylsøkere.  

 

Vi gir bakgrunnsinformasjon, oversender dokumenter og utredninger, kommenterer politiske 

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

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

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

asylpolitikk og –praksis. 

 

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

NOAS deler også aktivt nyhets- og kommentar-oppdateringer på NOAS’ Facebookprofil.   
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Rapporter og seminarer 

I 2017 har NOAS avholdt og publisert svært mange seminarer og rapporter.  

 

Domstolsprøving av landfaglig informasjon 

Advokat Cecilie Schjatvet og NOAS presenterte 7. februar rapporten «Har du en sak?» 

Rapporten dokumenterer at det er umulig på forhånd å forutsi om retten vil prøve statens 

landfaglige vurdering i en asylsak. Det er ingen avklarte prinsipper for vekting av 

landinformasjon, og det kan være vanskelig å finne partsvitner. Konsekvensen er stor 

usikkerhet for asylsøkere ved rettslig prøving av negative vedtak. 

 

Cecilie Schjatvedt mener rapporten viser alvorlig svakhet ved asylsøkeres rettssikkerhet:  

«Situasjonen utgjør en rettssikkerhetsutfordring for asylsøkere. Dårlig anlagte og dårlig 

bedømte saker kan undergrave asylinstituttets status og stilling» oppsummerte Schjatvet. 

  

Rapporten gir advokater og landfaglige vitner praktiske råd og anbefalinger for hvordan de 

best mulig kan forberede en sak. Ved kritisk vekting og utfordring av kvaliteten på 

landinformasjon, kan advokater og landfaglige vitner bidra til en styrket bevisvurdering av 

landinformasjon i asylsaker.   

 

Jeg har ikke gjort noe galt 

Gjennom støtte fra Extrastiftelsen har NOAS og Redd Barna snakket med barn som har blitt 

pågrepet og deretter internert på Trandum før de skal tvangsreturneres. Barna sliter med 

søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, frykt for politiet og endret atferd. 

Siden 2013 har 794 barn blitt internert på Trandum. En medarbeider fra NOAS 

dybdeintervjuet 12 barn som ble tvangsreturnert eller forsøkt tvangsreturnert i 2014 og 2015. 

Den nye rapporten «Jeg har ikke gjort noe galt – barn og foreldres opplevelse av tvangsretur» 

viser at opplevelsen av tvangsretur har langvarige konsekvenser for barna. Barna klarer ikke 

å glemme det som har skjedd.  

Det deltok over 100 personer på lanseringsseminaret i Oslo 23. mai. Rapportforfatteren har 

også holdt flere foredrag om rapporten, blant annet for Politiets Utlendingsenhet. Rapporten 

fikk også nasjonal mediedekning. 

 

Rikets tilstand på asylfeltet (www.riketstilstand.noas.no)  

Nettsiden Rikets tilstand på asylfeltet ble lansert tirsdag 30. juni. Siden gir en statusrapport 

fra asylområdet, med oversikt over asylankomster, vedtak og asylpraksis, samt en 

oppsummering av det siste årets politiske utvikling. Sentralt var  de viktigste 

innstrammingene som er gjennomført, og hvordan regjeringens politikk på flere områder 

utøves langt mer restriktivt enn det de har fått støtte til av andre partier. Nettsiden gir en 

forenklet framstilling av komplisert stoff, og målsettingen var å bidra til en mer opplyst og 

kunnskapsbasert asyldebatt og mediedekning i valgkampen. Siden inneholder infografikk og 

illustrasjoner som skal gjøre tall og statistikk mer forståelig. 

 

http://www.noas.no/wp-content/uploads/2017/05/Opplevelser-tvangsretur_web_v3_.pdf
http://www.riketstilstand.noas.no/
https://www.riketstilstand.noas.no/
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Nettsiden ble lansert på frokostseminar på Kulturhuset. Catherine Woollard, generalsekretær 

i Det europeiske flyktningrådet ECRE, bidro med en gjennomgang av flyktningsituasjonen i 

Europa og bakgrunnen for at det i dag kommer svært få asylsøkere til Norge. Det var godt 

oppmøte og arrangementet ble streamet over Facebook. 

 

Politikere, journalister og ansatte i organisasjoner som jobber med migrasjonsspørsmål og 

integrering har gitt tilbakemeldinger om at siden er et nyttig verktøy for å få oversikt over 

situasjonen på asylområdet. Vi har presentert innholdet på siden for flere (ungdoms-)partier 

og organisasjoner.  

 

Statistikk over besøk på siden: 

 

● Antall besøkende: 5948 

● Sidevisninger: 10 906 

● I mai (1522) og august (1403) ble siden mest besøkt  

● 93% av besøk på sida var fra Norge. Brukere fra 60 land besøkte den. 

Boka «Asylkoden – 99 spørsmål og svar fra den norske asyldebatten» 

Juridisk rådgiver i NOAS, André Møkkelgjerd skrev boka Asylkoden, som ble lansert 8.  

august. Asylkoden er en saklig og nøktern innføring i hele det norske asylfeltet.   

Debatten om den norske asylpolitikken er preget av sterke følelser og sterke meninger, men 

også av manglende kunnskap om et politisk og juridisk innfløkt felt. Det hersker stor 

forvirring om både begrepsbruk, saksforhold, regelverk og underliggende prinsipper. Boka 

gjennomgår 99 sentrale spørsmål og problemstillinger knyttet til norsk og internasjonal 

flyktning- og asylpolitikk. 

Boka ble utgitt med støtte fra NOAS, som har kjøpt deler av førsteopplaget til bruk i 

organisasjonens informasjons- og påvirkningsarbeid. 

Velgerguiden 

Som et bidrag i valgkampen lanserte NOAS 22. august NOAS’ velgerguide for fullt lokale på 

Kulturhuset. På arrangementet gjennomgikk vi partienes asylpolitikk og NOAS’ vurdering av 

den. Deretter utfordret vi ungdomspolitikere på asylpolitiske problemstillinger. Med unntak 

av Senterungdommen deltok alle ungdomspartiene, og det ble en engasjerende og ærlig 

debatt. Arrangementet ble streamet live på NOAS’ Facebookside. Velgerguiden ble omtalt i 

både VG og Dagbladet.  

 

Lukket og åpent Russland-arrangement med Helsingforskomiteen 

I anledning besøk av en rekke russiske menneskerettighetsadvokater på studiereise i regi av 

det norske generalkonsulatet i St.Petersburg og menneskerettighetsaktivister fra Russland 

inviterte Den norske Helsingforskomite og NOAS til et lukket arbeidsmøte 31. august. I 

møtet drøftet norske og russiske deltakere Russland som asylproduserende land og såkalt 

trygt tredjeland. Det deltok over 20 personer fra forvaltning, organisasjoner og akademia. 

http://www.noas.no/noas-velgerguide-2017/
https://www.facebook.com/events/258790087965071/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/asyl-debatten/listhaug-glad-for-asyl-slakt/a/24122908/
https://www.dagbladet.no/kultur/frp-har-kuppet-asylpolitikken/68614699
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På ettermiddagen holdt vi et åpent seminar med tittelen Today’s Russia: Torture and slavery 

exposed. Dette seminaret ble avholdt i samarbeid med organisasjonen FRI. Seminaret hadde 

rundt 60 deltakere. 

Tro, håp og forfølgelse Del II 

NOAS har i mange år vært bekymret over at konvertitter som frykter forfølgelse på grunn av 

sin kristne tro, ikke får den beskyttelse de har rett på. Vi reiste derfor til Tyrkia og intervjuet 

iranske konvertitter i eksil. Undersøkelsene ga materialet til konvertitt-rapporten «Tro, håp 

og forfølgelse II - Har kristne konvertitter fra Iran behov for beskyttelse?»  

Rapporten, som er utarbeidet i samarbeid med Mellomkirkelig råd, Bispemøtet i Den norske 

Kirke, Stefanusalliansen og Norges Kristne Råd ble lansert 26. september.  

 

Gjennomgang av midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere med begrenset 

tillatelse 
I samarbeid med Fellesorganisasjonen og Redd Barna gjennomgikk vi 50 enkeltsaker fra 

enslige mindreårige asylsøkere fra NOAS’ rettshjelpsarbeid. Funnene ble lansert 23. oktober, 

under tittelen «Midlertidig opphold ødelegger barns liv».  

Gjennomgangen viste at midlertidig opphold gis til enslige mindreårige i svært sårbare 

situasjoner. I flertallet av sakene lider ungdommene av psykiske helseproblemer. Halvparten 

har blitt utsatt for vold, og over halvparten har opplevd at nære familiemedlemmer har blitt 

drept. Mange av ungdommene har bodd lenge utenfor hjemlandet, eller har ikke nettverk som 

kan støtte dem ved en retur. Gjennomgangen viste også at UDI i flertallet av sakene ikke 

vurderer barnets beste før det gis midlertidig opphold, selv om de er forpliktet til dette 

gjennom barnekonvensjonen, og dermed norsk lov.  

Nettside og Facebook 

I 2017 fikk nettsiden vår, noas.org, litt færre besøk sammenlignet med de to foregående år 

med 100 304 (økter) mot 160 186 besøk året før. Joner-aksjonen i 2016 og trolig også «So 

you think you can stay» i 2015 ga flere nettsideklikk enn årets Gratulerer-kampanje. Mest 

besøkt i tillegg til forsiden var velgerguiden som ble lansert 22.august. I tillegg var nettsiden 

mer besøkt enn vanlig i perioden 10-24 november hvor det var mye oppmerksomhet på de 

såkalte «oktoberbarna». Gratulerer-kampanjen ble lansert 19.november. 

 

Mest besøkte sider: 

○ Velgerguide 2017 (5,06%) + (2,13% til noas-velgerguide) 

○ Engelsk side (3,25) 

○ Om NOAS (2,77) 

○ Ansatte (2,76%) 

 

● Geografi 

○ 80,54% av brukerne var fra Norge 

○ Brukere fra 169 land besøkte siden 
 

http://www.noas.no/wp-content/uploads/2017/07/Tro-haap-og-forfolgelse-II.pdf
http://www.noas.no/wp-content/uploads/2017/07/Tro-haap-og-forfolgelse-II.pdf
http://www.noas.no/wp-content/uploads/2017/10/EMA-notat_web.pdf
http://www.noas.no/wp-content/uploads/2017/10/EMA-notat_web.pdf
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Antall likerklikk på Facebook økte noe i løpet av 2017. Vi gikk fra 13.135 fra 1.1.2017 til 

15975 likerklikk ved årets slutt. Spesielt høye likerklikk fikk vi i forbindelse med 

fremleggelse av statsbudsjettet (med foreslått kutt til NOAS), samt publisering av 

kartleggingen av enslige mindreårige asylsøkere med begrenset opphold.  

#Gratulerer-kampanjen 

Årets innsamlingsaksjon hadde et todelt formål: 

- Å synliggjøre de dramatiske konsekvensene for unge asylsøkere av midlertidig 

opphold fra til fylte 18 år og tvangsretur til Afghanistan. Og slik forsterke et allerede 

eksisterende engasjement for unge, enslige asylsøkere. 

- Å samle inn penger til NOAS’ rettshjelpsarbeid.  

 

Rammen for aksjonen: Den avgjørende 18-årsdagen for mange unge afghanske asylsøkere. 

13. november samlet mange sterke stemmer seg i regi av NOAS til en 18-års-feiring for en 

fiktiv afghansk asylsøker. Filmregissør Marius Holst og Fantefilm stilte opp med et fullt 

innspillingsteam som jobbet en full innspillingsdag for NOAS. 

 

Rundt bordet til 18-åringen ble det filmet korte taler fra skuespiller Kristoffer Joner, stand 

up-artistene Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne, tidligere Ap-statsråd og leder for 

regjeringen Stoltenbergs Afghanistan-utvalg, Bjørn Tore Godal, rapper/musiker Lars Vaular, 

skuespiller Pia Tjelta og NOAS’ generalsekretær Ann-Magrit Austenå. Filmsnuttene ble 

redigert og klippet av Fantefilm. 

 

I forkant av filmingen var Kristoffer Joner, Ann-Magrit Austenå og Torgeir Vierdal i Anorak 

blitt intervjuet av VG om innsamlingsaksjonen og Joner og Anoraks begrunnelse for igjen å 

engasjere seg for NOAS og rettshjelp til asylsøkere.  

 

Stortingsvedtak 14. november: 

Om kvelden 13. november ble det klart at både Ap og Sp dagen etter ville gå inn for en 

midlertidig stans i returer av en gruppe enslige mindreårige og ny vurdering av deres saker på 

grunnlag av noen sårbarhetskriterier.  

 

Gjennom stortingsdebatt og votering 14. desember ble det klart at returstans ville gjelde bare 

et mindretall av alle asylsøkere som hadde fått midlertidig opphold fram til fylte 18 år, før 

retur til internflukt i Afghanistan. Stortingsflertallet (Frp + Høyre + Ap + Sp) fjernet i juni 

2016 kravet om å gjennomføre individuelle rimelighetsvurderinger, før noen kan henvises til 

beskyttelse i form av internflukt i en annen del av hjemlandet enn der de opprinnelig kommer 

fra. Lovendringen trådte i kraft fra 1. oktober 2016 og medførte en kraftig økning i antallet 

enslige mindreårige som fikk avslag med midlertidig opphold fram til de som 18-åringer 

kunne returneres til internflukt i Afghanistan. 

 

NOAS fulgte opp med å informere og advare om at stortingsvedtaket bare var et viktig første 

skritt og en nødvendig pustepause i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere. 

Returstansen ville bare omfatte et mindretall (220 personer, eller 40% av alle med midlertidig 
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opphold etter 1/10-16). Kriteriene de på nytt skal vurderes etter er uklare.  Stortinget har ikke 

gjort noe med den grunnleggende uretten som ligger i å fjerne rimelighetsvurderingen og 

dermed unnlate å gi beskyttelse til barneflyktninger med rett på varig beskyttelse, og ikke 

bare en oppholdsvurdering på uklare sårbarhetskriterier. 

 

Fredag 17. november ble det gjort enklere filmopptak av Jens Johan Hjort, Høyre-politiker og 

Advokatforeningens leder og Kai Eide, tidligere diplomat og FN-spesialutsending til 

Afghanistan 

 

Lansering: 

Søndag 19. november kl 17 ble først Joners og deretter de andre filmsnuttene postet på 

Facebook med korte introduksjonstekster og oppfordring om å støtte NOAS’ 

rettshjelpsarbeid. Filmene ble sett, likt og delt i stort omfang.  

 

VGs intervju med Joner ble publisert omtrent samtidig. 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/mindreaarige-asylsoekere/joner-med-nytt-asylstunt-

flau-paa-vegne-av-norge/a/24190871/. Joner-saken ble lest av 1600 i minuttet. 

 

VG fikk kontakt med statsråd Sylvi Listhaug, som litt seinere kommenterte aksjonen som 

«flau» de frivillig medvirkende som «navlebeskuende» som valgte å aksjonere for 

saksbehandlere i NOAS og ikke for 65 millioner mennesker på flukt. 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/asyl-debatten/listhaug-om-joners-nye-asylstunt-

navlebeskuende/a/24191042/ 

 

Listhaugs kritikk ga grunnlag for oppfølgingssaker i Tv2-nyhetene mandag 20/11, 

oppfølgingssak m/intervju m/Pia Tjelta i VG mandag 20/11, samt NTB-sak om aksjonen og 

Listhaugs kritikk som gikk i flere medier ila tirsdag og onsdag. 

 

Kronikker/innlegg: 

NOAS skrev i perioden to kronikker:  

Én om det juridiske grunnlaget for stans i returer og ny praksis overfor enslige mindreårige, 

publisert i Dagbladet tirsdag 14/11: https://www.dagbladet.no/kultur/det-erna-ikke-sier-om-

behandlingen-av-oktoberbarna/68879269 

 

Én sammen med Jens Johan Hjort som tar opp FrPs latterliggjøring av rettssikkerhet, 

publisert i Dagsavisen Nye Meninger torsdag 23/11: 
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/frp-latterliggj%C3%B8r-rettssikkerhet-1.1060480 

 

Oppfølging på egen hjemmeside – og i sosiale medier: 

Kampanjesiden på NOAS’ nettside finnes på www.noas.org/gratulerer, der vi blant annet har 

publisert alle kampanjefilmene.  

 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/mindreaarige-asylsoekere/joner-med-nytt-asylstunt-flau-paa-vegne-av-norge/a/24190871/
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/mindreaarige-asylsoekere/joner-med-nytt-asylstunt-flau-paa-vegne-av-norge/a/24190871/
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/asyl-debatten/listhaug-om-joners-nye-asylstunt-navlebeskuende/a/24191042/
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/asyl-debatten/listhaug-om-joners-nye-asylstunt-navlebeskuende/a/24191042/
https://www.dagbladet.no/kultur/det-erna-ikke-sier-om-behandlingen-av-oktoberbarna/68879269
https://www.dagbladet.no/kultur/det-erna-ikke-sier-om-behandlingen-av-oktoberbarna/68879269
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/frp-latterliggj%C3%B8r-rettssikkerhet-1.1060480
http://www.noas.org/gratulerer


 

Side 20 av 34 

Økonomisk resultat pr 4.12.17: 

SMS + Vipps: 400 000 

Fastgivere m/40.- per mnd = representerer 100.000 i løpet av 2018. 

Det betyr at kampanjen alene samlet inn ca. 500 000 kr. 

 

Høringsuttalelser, dialog og kontaktmøter med myndigheter og 

forvaltning 

Høringsuttalelser1 

NOAS har avgitt høringsuttalelser til en rekke lovforslag og utredninger i 2017. De fleste av 

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

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

på hjemmeside og Facebook. NOAS har også deltatt i muntlige høringer på Stortinget.  

 

- Høringsuttalelse om Brochmann II-utvalget 

- Høringsuttalelse om utvidelse av mishandlingsbestemmelsen 

- Innspill til stortingsmelding om frivillighet 

- Politiets tilgang til opplysninger om beboere i mottak 18.4.17 

- Tilknytningskrav 

- Kriterier for opprettelse og avvikling av mottak (muntlig) 

- Endringer i opplæringsloven 

- Undersøkelse og visitasjon 13.3.17 

- Endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften (1) 

- Særdomstoler 

- Regler om partsstatus i utlendingssaker 

- Tvangsmidler 

- Videreføring av Prop. 16 L 

- Endringer i utlendingsforskriften underholdskravet i familieinnvandringssaker 

- Selvforsørgelse som vilkår for permanent opphold 

- Trygderettigheter 

 

Halvårlige møter med Utlendingsforvaltningen 

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

ledelsen i Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Politiets Utlendingsenhet. Her 

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

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

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

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

http://www.noas.no/uttalelser/
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også en uformell kontakt med ledelsen i Landinfo, for å bedre dialogen og øke kunnskapen 

om hverandres arbeid. Dette har blitt videreført gjennom kontaktmøter i 2017.  

Møter med politikere 

I løpet av 2017 har NOAS hatt flere møter med alle partier på Stortinget, og har dessuten mye 

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

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

informasjon om aktuelle hendelser eller korrigerer feilinformasjon og misoppfatninger som 

framkommer gjennom medieoppslag, i stortingsdebatter eller komiteinnstillinger. NOAS har 

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

lovforslag.  

Organisasjon  

Medlemmer 

NOAS hadde 811 medlemmer ved utgangen av 2017. Det er en liten økning fra 2016 da vi 

telte knapt 800.  

Generalforsamling 

NOAS generalforsamling ble avholdt i forbindelse med utdeling av Annette Thommessens 

hederspris 30.mai 2017. 18 personer var til stedet og kun ordinære generalforsamlingssaker 

ble behandlet. 

Annette Thommessens hederspris 

En hederspris ble delt ut til Vergeforeningen Følgesvennen for deres oppriktige, frivillige 

engasjement for barn og unge i en særdeles sårbar situasjon. Styret i Annette Thommessens 

Minnefond ønsket med prisen å hedre Vergeforeningens engasjement og innsats, takke de 

mange hundre frivillige verger og representanter for deres viktige arbeid og samtidig sette 

søkelyset på enslige mindreårige asylsøkeres situasjon og rettigheter i Norge. 

Styret i NOAS 

I perioden 2016 – 2017 har styret i NOAS bestått av: 

 

Hilde Haugsgjerd, styreleder (2016-2018) 

Karin Moe Røisland, nestleder (2016-2017) 

Brynjulf Risnes (2016-2018) 

Carolina Maira Johansen, styremedlem (2015-2017) 

Maria Amelie, styremedlem (2015-2017) 

Kjetil Thorvik Brun, styremedlem (2015-2017) 

Solvei Skogstad, ansattes representant 

Alf Hildrum, 1. vararepresentant (2016-2017)  

Anders Solberg, 2. vararepresentant (2016-2017)  
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Ansatte i NOAS valgte ny ansattes styrerepresentant, Mari Seilskjær, for perioden 14.6.2016-

14.6.2018.  

 

Etter generalforsamlingen 30.mai 2017 utgjorde følgende personer NOAS’ styre: 

 

Hilde Haugsgjerd, leder (2016-2018) 

Karin Moe Røisland, nestleder (2017 – 2019) 

Brynjulf Risnes (2016-2018) 

Jon Ole Martinsen, ansattes repr. (erstattet Mari Seilskjær. Valgt for perioden 14.4.17 -

14.6.19) 

Carolina Maira Johansen, styremedlem (2017-2019) 

Kjetil Thorvik Brun, styremedlem (2017-2019) styremedlem (2017-2019) 

Alf Hildrum, (2017-2019) 

 

Christian Thommessen, 1. vararepresentant (2017-2018) 

Anders Solberg 2. vara (2017 – 2018) 

Styret i Annette Thommessens minnefond 

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

konstituerer Minnefondets styre seg selv. Styresammensetning: 

 

- Hilde Haugsgjerd (valgt 7.11.2016) 

- Ingrid Anette Thommessen (valgt 15.4.2015) 

- Carolina Maira Johansen (valgt 19.9.2013) 

- Aage Borchgrevink (valgt 15.4.2016) 

- Tina Shagufta Kornmo (valgt 15.4.2016) 

Ansatte 

Sekretariatet 

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær 

Andreas Furuseth, juridisk seniorrådgiver 

André Møkkelgjerd, juridisk rådgiver  

Cecilia Sognnæs, juridisk rådgiver 

Celina Bright-Taylor, rådgiver veiledningsprosjekt (begynte 17.10) 

Eirin Hindenes, prosjektleder veiledning 

Elin Berstad Mortensen, rådgiver  

Florentina Grama, juridisk rådgiver 

Haidari Abed, rådgiver i veiledningsprosjektet. (sluttet 30.4, begynte igjen 20.9) 

Ingeborg Myhre Hauge, rådgiver (sluttet 30.6) 

Jila Hassanpour, rådgiver veiledning (sluttet 30.4, begynte igjen 11.9) 

Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver 

Ksenia Ness, rådgiver (sluttet 31.1) 

Marek Linha, rådgiver 

Mari Seilskjær, politisk rådgiver (sluttet 31.8) 
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Mona Reigstad Dabour, rådgiver (politisk rådgiver fra1.9) 

Nima Mashouri rådgiver førstelinje (sluttet 30.4) 

Ragnhild Lerø, organisasjonsrådgiver  

Razita Kaimova, leder NOAS’ førstelinje 

Siril Berglund, rådgiver  

Ulrik Tuvnes, rådgiver veiledningsprosjekt (sluttet 30.4) 

Usman Khan, rådgiver (begynte 25.9) 

Viktoria Galai, rådgiver førstelinje (sluttet 31.8) 

 

Halaa Osman Auhaj, rengjøringsassistent (timesbasis) 

Sarah Hassan Kidir, rengjøringsassistent vikar (timesbasis) 

Trond Reitan, datakonsulent (timesbasis) 

Jarand Ullestad, nettsidekonsulent (timesbasis) 

 

Praktikanter og frivillige i sekretariatet 

Paula Tolonen (tidligere ansatt), Kristin Øvrelid Slette, Usman Khan, Marthe Engedal, 

Viktoria Syslak, Menderis Fred Jacobsen, Avirata Sitaula, Saba Karamat, Bettina Völgyi, 

Emilie Knudsen, Mohamad Rashad Mohamad, Elisabeth Weckner, Mariann Eliassen, Erna 

Kozika, Clement Kirumira Kabwali, Torsonay Norlan, Kristin Hellum Narjord, Celina 

Jerman Bright-Taylor (senere ansatt), Maria Marinovic, Tayyaba Yousaf, Yagoub Mohamed 

Idris, Pernille Jovall, Marit Aarsland Lie, Siri Sofie Engh Rudå, Nadia Zanwer Ghaderi, 

Aurora Aravena Sølna 

 

Informasjonsprogrammet 

Camilla Risan, leder  

Karwan Aref, nestleder 

Solvei Skogstad, fagrådgiver 

Aziz Ghanziadeh, rådgiver 

Mohammed Fitwi, rådgiver 

Basra Bulhan, rådgiver (i veiledningsprosjektet frem til april 2017, sluttet 31.8) 

Abdulwahab Said (sluttet 31.8 - rådgiver førstelinja fra 1.9) 

Edris Omer, rådgiver, (sluttet 31.8 - i veiledningsprosjektet fra 1.9) 

 

Vikarer informasjons- og veiledningsprogrammet 

 

Linda Beniamin 

Biniam Tewelde 

Semret Josef 

Zakaria Yahia 

Messud Ali 

Nishtiman Karim Saifulla 

Nima Mashouri 

Adham Alhouary 
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NOAS hadde totalt drøyt 25 lønnede årsverk i 2017, og frivillige og praktikanter utgjorde 

cirka fire årsverk. 

Økonomi  

Gaver til NOAS, og benyttelse av gavemidler 

Gratulerer-aksjonen ga NOAS 399 000 i inntekter, i tillegg til at flere meldte seg som 

månedlige fastgivere. I tillegg mottok vi 722 000 kr i andre gaver og kontingenter. Hjertelig 

takk til våre bidragsytere! 

 

I 2017 benyttet vi 1 276 220 kr av midlene innsamlet i den såkalte Joner-aksjonen i 2016. I 

tillegg benyttet vi også 283 000 kr av midler samlet inn høsten 2014 for rettshjelp til 

lengeværende barnefamilier. 

Stiftelser og fond 

NOAS mottok 140 000 kr fra Bergesenstiftelsen for veiledning til asylsøkere fra Eritrea.  

 

I tillegg fullførte vi prosjektet «Barns opplevelse av tvangsretur» som var et 

samarbeidsprosjekt med Redd Barna og støttet av Extrastiftelsen. 

Øvrige inntekter 

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

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

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

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

bruk eigne ressursar». 

 

Vi mottok 3 579 000 kr til spesielle rettshjelpstiltak. I tillegg fikk vi overført 300 000 av 

midler bevilget i 2016 til 2017 fra tilskuddsordningen for ivaretakelse av interessene til barn 

med lang oppholdstid i Norge til 2017.  

 

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

tilbakevendingstiltak, for veiledningsprosjekt overfor asylsøkere med avslag. Midlene knytter 

seg til tre ulike prosjekter med ulik varighet. Les mer under «veiledning»  

 

Oppdragsprogrammet Informasjon og veiledning til asylsøkere i ankomst hadde en samlet 

inntekt på 7 746 174 kr. 

 

Momskompensasjon genererte 1 452 217 kr, og støtten for bortfall av spilleautomater kom på 

369 870 kr. I tillegg fikk NOAS utbetalt 170 000 kr i andre inntekter. 
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