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Årsrapport 2018
Rettshjelpsarbeid
NOAS gir gratis rettshjelp i asylsaker. Asylsøkere som har fått avslag fra
Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE) kan levere sakspapirene 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 2018 mottok NOAS 717 saker til vurdering, noe som er en nedgang på ca. 30 prosent
sammenliknet med 2017 da vi fikk 1 042 saker. I vårt saksbehandlingssystem registrer vi ofte
flere personer på en sak, for eksempel familier. Sakene vi har fått inn i 2018 representerer
1026 personer.
Vi har totalt behandlet sakene til 1143 personer i 2018 og vi har involvert oss rettslig på
vegne av 259 personer.
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Individuelle brukere registrert i perioden 2016 2018
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Vi fikk svar i sakene til 216 personer i 2018 der NOAS hadde involvert seg gjennom
omgjøringsbegjæring, tillegg til advokatens klage, og klage til sivilombudsmannen. Totalt
fikk vi gjennomslag i 30 % av sakene.

Domstolsprosjekt
I saker av prinsipiell betydning, eller saker som vi av andre grunner vurderer er
hensiktsmessig og ta til domstolen vurderes i domstolsprosjektets prosjektgruppe. I
Prosjektgruppen sitter i dag representanter fra Wiersholm advokatfirma, UNHCR, ICJ,
Jussbuss, kontoret for fri rettshjelp og NOAS. Hvis prosjektgruppen finner at saken egner seg
for domstolsprøving får vi bistand fra advokatfirmaer som uten vederlag tar sakene til retten.
Det er per dags dato 10 advokatfirmaer som er tilknyttet domstolsprosjektet: Wiersholm,
PWC, Arntzen de Besche, Selmer DA, Simonsen Vogt Viig, Advokatfirmaet Mette Yvonne
Larsen & Co, Schjødt, Matrix Advokater, Wikborg Rein & Co, Advokatfirmaet Erling
Grimstad AS og Sulland.
Siden domstolsprosjektet startet i 2015 har hittil 30 saker blitt endelig avgjort, hvor 20 av
sakene har fått endret vedtak til klientens favør. Ved utgangen av 2018 har vi 23 aktive saker
i prosjektet. Flere skal avgjøres i Lagmannsretten i løpet av 2019.
I saker som ble henvist i 2018 er det falt 5 endelige avgjørelser, 3 positive og 2 negative.
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NOAS’ Informasjons- og veiledningsprogram for nyankomne asylsøkere
I henhold til utlendingsforskriften skal utlendinger som søkere beskyttelse i Norge gis tilbud
om individuell veiledning fra en uavhengig organisasjon i forbindelse med at søknaden
fremsettes.
NOAS er den uavhengige organisasjonen som tilbyr individuell veiledning til asylsøkere.
Dette utføres av en egen avdeling i NOAS, NOAS’ informasjons- og veiledningsprogram.
Programmet drives på oppdrag og etter avtale med Utlendingsdirektoratet (UDI). Vi har
drevet programmet siden 2005 og inngikk ny avtale med UDI i august 2017 etter
anbudsrunde. Det overordnede formålet med programmet er å styrke asylsøkeres
forutsetninger til å presentere egen sak overfor utlendingsmyndighetene og bidra til å ivareta
asylsøkeres rettsikkerhet i første del av søknadsfasen.
Vi har kontorer på Ankomstsenter Østfold, Mysebu mottak for enslige mindreårige
asylsøkere og Refstad mottak, og møter asylsøkerne hvor de bor den første tiden som
asylsøker i Norge. Vi tilbyr i tillegg informasjon og veiledning via telefon til asylsøkere som
av ulike årsaker befinner seg på utlendingsinternatet Trandum. I møte med oss får asylsøkere
tilrettelagt informasjon og veiledning om asylprosessen, hva det innebærer å søke asyl, og
forberedelse til møte med utlendingsmyndighetene. Enslige mindreårige asylsøkere får i
tillegg informasjon om aldersundersøkelse, representantordningen og særlige vurderinger i
saker som gjelder barn. Vi viser en informasjonsfilm, har samtale med søkere og deler ut
brosjyre på et språk søkeren forstår godt.
NOAS tilbyr informasjon og veiledning til alle nyankomne voksne asylsøkere, deres
medfølgende barn over 5 år og enslige mindreårige asylsøkere over 15 år.
Det er fem faste stillingshjemler i informasjons- og veiledningsprogrammet. I tillegg har vi
rådgivervikarer som bidrar ved behov. Alle ansatte i programmet er flerspråklige og
representerer ulik kulturell bakgrunn.
I følge UDIs statistikk kom det 2655 asylsøkere til Norge i 2018. I målgruppen for NOAS’
informasjon og veiledning var det 2063 asylsøkere. 97 % (1998 personer) av disse har fått
informasjon og veiledning av oss, mens 65 søkere har av ulike årsaker ikke fått informasjon
og veiledning. I 2018 var de fleste søkere vi møtte fra Tyrkia, Syria og Eritrea.

Førstelinje
Alle henvendelsene som kommer inn til NOAS gjennom personlig oppmøte, telefon og på epost, håndteres av organisasjonens førstelinje. Førstelinja er ansvarlig for å forberede alle
enkeltsakene som vurderes i organisasjonens rettshjelpsarbeid. NOAS’ førstelinje har blitt
ledet av førstelinjeansvarlig og én førstelinjerådgiver i fulltidsstilling. I tillegg har førstelinja
blitt bemannet av frivillige, studenter og praktikanter på kortere engasjementer.
Vi anslår at førstelinja har håndtert 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
har vi mottatt et stort antall henvendelser på e-post. De fleste som har kontaktet NOAS er
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asylsøkere, mottaksansatte eller hjelpere av asylsøkere. Om lag halvparten av henvendelsene
var fra personer som faller inn under NOAS’ rettshjelpstilbud. Resten kom fra personer som
har et bredt spekter av andre spørsmål og problemstillinger, både i Norge og Europa. 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 tilbudt 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 2018 utlyste UDI en rammeavtale for Tilpasset informasjon om assistert retur til asylsøkere
uten lovlig opphold som befinner seg utenfor mottak. NOAS ble tildelt rammeavtale sammen
med flere aktører. Midler for 2018 ble lyst ut før sommeren 2018 og programmet startet opp i
september 2018 og varte ut året med to stillinger i prosjektet. I denne perioden hadde vi 127
samtaler med 53 personer. Vi tilbød i hovedsak realitetsorienterende samtaler til asylsøkere
som NOAS i perioden har avvist for rettslig bistand. Vi har gjort oppsøkende arbeid ved å
kontakte 14 personer som vi tidligere har avvist for rettslig bistand der vi fortsatt hadde
saksdokumentene i asylsaken. Vi veiledet personer fra Afghanistan, Bangladesh, Eritrea,
Etiopia, Irak, Iran, Russland, Rwanda, Somalia og en statsløs person.
Siden oppstart av tjenesten i 2015 har vi hatt 1061 veiledingssamtaler med 439 asylsøkere.
NOAS søker om videreføring av tjenesten innenfor rammeavtalen i 2019.
I 2018 fikk vi midler til å utarbeide en film om alternativer etter avslag. Den ble utarbeidet på
åtte ulike språk og lagt ut på NOAS’ hjemmeside, facebook og youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=6-YqoYTQHGg&t=1s

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 mennesker over hele Norge i løpet av et år, med svært ulike
forhåndskunnskaper om asylfeltet.
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Listen under representerer et utvalg av de mange foredrag/forelesninger/innlegg vi stilte opp
på i NOAS i 2018. Utvalget viser type og bredde i grupper og geografisk plassering:






Forelesning i utlendingsrett ved Høgskolen i innlandet (Lillehammer).
Foredrag for Akershus Røde Kors om de store linjene, om flyktningkonvensjonen har
gått ut på dato og om dagens asylpraksis.
Kurs for introduksjonsprogrammet i Fredrikstad om regler og prosedyrer for
familiegjenforening, permanent opphold og statsborgerskap.
Appell på arrangementet «Røst – for deg som ikke vet» i Lyngdal
Innledning på referansegruppemøte for modernisering av Folkeregisteret
Møte med medlem av den somaliske regjeringen
Møter med Utlendingsnemnda og statssekretær Torkil Åmland om NOAS’
opphørsrapport
Scenesnakk etter forestillingen «mørketid» 30 oktober på Oslo Nye – trikkestallen
med tema: Papirløse flyktninger – hvem er de?
Foredrag for vergeforeningen 23 oktober med tema: Et kritisk blikk på Landinfos
rolle, betydning og vurdering i asylsaker
Foredrag og advokatkurs sammen med JUS for advokatene på UDIs liste. Tema har
var NOAS’ domstolsprosjekt og særlige problemstillinger som statsløshet og
definisjon av hjemland, samt en gjennomgang av domstolens prøving av
forvaltningens vedtak i domstolen (riktig beskrivelse?): Domstolen Prøvning
intensiteten av forvaltningens vedtak i domstolen
Innledning på konferansen =Vi i Larvik
Innledning for ansatte i barnevernstjenesten i Oppegård Kommune
Foredrag for JM Norway
Foredrag for Nordre Aker Kirkeakademi
Svovelpreken i Kulturkirken Jakob
Studentandakt om flukt i Slottskapellet
Innledning om menneskerettigheter på Høgskolen i Sørøst Norge, Campus Drammen
Innledning om norsk asylpolitikk for Akershus AUF
Foredrag: Barn på flukt – Ringsaker kirkeakademi i Moelv
Deltakelse i arbeidsgrupper under nasjonal erfaringskonferanse for menigheters
arbeid med integrering av asylsøkere og flyktninger på VID Høgskole
Foredrag for Athenæum Rotary, Oslo
Innledning på Oslo Centers årskonferanse
Innledning om flyktningers situasjon i Tyrkia under migrasjonskonferanse i Kirkens
Hus
Samtalegudstjeneste om mennesker på flukt i Skårer kirke, Lørenskog
Innledning om innstramminger i asylpolitikken etter 2015, Bergen kulturhus.



Deltakelse i panelsamtale om flyktninger og menneskerettigheter på Filmens hus
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Deltakelse i panelsamtale om rettigheter til enslige mindreårige asylsøkere arrangert
av FN-studentene
Innledning for SVs inkluderingsutvalg om asylpolitikk
Innledning for AUF om asylpolitikk
Innledning for KrFU om asylprosessen
Innledning for Rødt om enslige mindreårige asylsøkere
Faglige møter med Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Justis- og
beredskapsdepartementet
Møter med stortingspolitikere, ungdomspolitikere, lokalpolitikere og politiske
rådgivere

Informasjonsprogrammet på Råde gir informasjon om vårt arbeid til flere delegasjoner som
kommer på omvisning på ankomstsenteret. Eksempler på delegasjoner i 2018:
Justisministeren og andre representanter fra Justisdepartementet, Høyesterett, UDI, EASO,
PU, UNE, samt immigrasjonsmyndigheter fra Finland, Romania og Hellas.
NOAS deltar også i europeiske forum for asylspørsmål. NOAS er medlem av European
Council on Refugees and Exiles (ECRE), ECREs nordisk-baltiske gruppe; NOCRE 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. I 2018 holdt NOAS en presentasjon i ECRE om domstolsprosjektet vårt.

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.

Rapporter og seminarer
I 2018 har NOAS avholdt flere seminarer og utgitt ulike rapporter som har blitt lansert
gjennom åpne publikumsarrangement.
Rikets tilstand på asylfeltet 2017
Rikets tilstand på asylfeltet for 2017 ble lansert tirsdag 16 april 2018. Nettsiden gir en
statusrapport fra asylområdet, med oversikt over asylankomster, vedtak og asylpraksis, samt
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en oppsummering av det siste årets politiske utvikling. Den gir en forenklet framstilling av
komplisert stoff, og målsettingen er 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.
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.
Nettsiden ble i 2018 lansert gjennom et frokostseminar på Kulturhuset. Her ble nettsiden
presentert av NOAS, Pål Nesse fra Flyktninghjelpen ga et internasjonalt blikk på den norske
asylpolitikken og seminaret ble avsluttet med en politisk debatt mellom stortingspolitikere fra
flere partier.
Statistikk over besøk på siden:







Antall besøkende: 2854
Antall økter: 3926
Sidevisninger: 9920
Flest besøk 16. april (517)
Gjennomsnittlig øktvarighet 2 minutter og 52 sekunder
86,68% av besøk på siden var fra Norge

Et liv i usikkerhet – rapporter om opphør av flyktningstatus
I samarbeid med Redd Barna og Fellesorganisasjonen (FO) lanserte NOAS en rapport som
kritisk gjennomgår konsekvensene av regjeringens instruks til utlendingsforvaltningen om å
bruke opphørsbestemmelsen. Rapporten har en hoveddel som gjennomgår konsekvensene av
regjeringens instruks til utlendingsforvaltningen om å bruke opphørsbestemmelsen.
Rapporten har også et vedlegg – en juridisk analyse av regelverket for bruk av opphør.
Opphør er et symbolpolitisk tiltak, som på et for dårlig utredet juridisk grunnlag har medført
urimelig store menneskelige og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Instruksen har i første
rekke rammet 1600 somaliere, som har fått varsel om mulig opphør av flyktningstatus og
oppholdsgrunnlag i Norge
Rapporten gjennomgår hvorvidt dagens praksis er i tråd med Norges internasjonale
forpliktelser og norsk lov, og belyser opphørspraksisens effekt på integrering gjennom
intervjuer med 14 somaliske flyktninger. Rapporten inneholder konkrete anbefalinger til
norske myndigheter.
Rapporten ble lansert på Kulturhuset 29.august. I tillegg til NOAS’ presentasjon av rapporten
fikk vi kommentarer fra Utlendingsnemndas seniorrådgiver Øyvind Dybvig Øyen, advokat
og medlem av advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Brynjulf Risnes, og Somalisk
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organisasjon for menneskerettigheter og integrering (SOMI) ved leder Mohamed Abdulkadir
Yusuf
Strengest i klassen? Afghanistan-praksis i vesteuropeiske land
I april lanserte NOAS en kartlegging av norsk Afghanistan-praksis sammenlignet med andre
Vest-europeiske land.
Rapporten tar for seg antall asylsøkere fra Afghanistan og sammenligner innvilgelsesprosent,
samt praksis for innvilgelser, avslag og retur for bestemte grupper. Norge og Danmark har
lavest avslagsprosent, mens Norge, Danmark og Storbritannia er alene om å gi begrenset
oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere. Norge er eneste land som har fjernet
rimelighetsvilkåret i vurdering av internflukt.
På lanseringsseminaret ble kartleggingen ble presentert av NOAS, med kommentar fra
Kristian Berg Harpviken, professor ved PRIO og Afghanistanekspert og Kai Eide, diplomat,
tidligere FNs spesialutsending til Afghanistan og NOAS’ styreleder fra mai 2018
Asylpolitisk forum - En solidarisk asylpolitikk? Tredjelandsavtaler og midlertidighet
Sammen med Antirasistisk Senter, Mellomkirkelig Råd og de andre organisasjonene i
asylpolitisk forum inviterte vi til seminar i november 2018. Tema for seminaret var
to omdiskuterte innstramningstiltak i asylpolitikken; avtaler med såkalte tredjeland for å
kunne overføre asylsøkere tilbake dit, og bruk av midlertidige oppholdstillatelser uten rett til
familiegjenforening. Dette var to av forslagene som Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg har
gått inn for å utvide bruken av.
På seminaret ble følgende spørsmål belyst: Hva er erfaringene med tredjelandsavtaler så
langt? Er tredjelandsavtaler effektiv politikk? Er tredjelandsavtaler forenlige med Norges
internasjonale forpliktelser? Hva vil de konkrete konsekvensene være for asylsøkerne som
eventuelt overføres til "nye" tredjeland – hva vil de møte der? Hvilke konsekvenser har
midlertidige oppholdstillatelser og begrenset familiegjenforening, for den enkelte og
samfunnet som helhet? Hvor mye kan rett til familiegjenforening begrenses før det innebærer
brudd med menneskerettighetene? Hva er erfaringene med innstramninger i Sverige og
Danmark?
Representanter fra Norge og Europa ga ulike perspektiver på midlertidighet og
tredjelandsavtaler. Seminaret ble avsluttet av en debatt blant annet av representanter for
Høyre og Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg.
Konvertittkonferansen 2018: Tro, håp og forfølgelse ett år etter
Blir konvertitters rettsikkerhet ivaretatt av norske myndigheter? Eller risikerer de retur til
forfølgelse i hjemlandet? Dette var tema i oppfølgingsseminaret ett år etter rapporten Tro,
håp og forfølgelse II ble lansert.
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Med advokatfirmaet Wiersholm som vertskap inviterte NOAS, Stefanusalliansen, Norges
Kristne Råd, Bispemøtet og Mellomkirkelig råd til en åpen heldagskonferanse med dette som
tema.
Rapporten kom med kritikk av myndighetenes risikovurdering ved retur og foreslo syv tiltak
for å bedre praksis i Norge. Gjennom ulike innledere og paneldebatt ble det diskutert om
praksis har endret seg i norske myndigheters behandling av iranske konvertitter. Seminaret
belyste sentrale tema som troverdighet, landinformasjon, diskresjonskrav og gjeldende
metodikk fra myndighetenes side.
UNHCR – filmvisning om familiegjenforening – Sea of Sorrow, Sea of Hope
I forbindelse med Verdens flyktningdag 20.juni, inviterte UNHCR Nord-Europa og NOAS til
visning av filmen Sea of Sorrow, Sea of Hope.
Dokumentarfilmen, produsert av Magic Hour Films og UNHCR, ga et innblikk i hvordan
krig splitter familier og tvinger mennesker til å flykte fra sine hjem, men også en mors
desperate kamp for å bli gjenforent med sine barn.
Etter filmen fulgte en kort samtale om familiegjenforening og integrering med
migrasjonsforsker Jan-Paul Brekke (Institutt for samfunnsforskning), Anders Prydz Cameron
(Barneombudet) og en representant fra FNs høykommissær for flyktninger. Samtalen ble
ledet av Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS. Trailer for filmen:
www.seaofsorrowseaofhope.com

Nettside og Facebook
Totalt antall sidevisninger var 118 992 i 2018, Mest besøkte sider i 2018 var «Om NOAS» og
«Asylsøker».
70,93 % av nettsidebrukerne var fra Norge, men brukere fra 167 land besøkte nettsiden.
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Antall likerklikk på Facebook økte noe i løpet av 2018. Vi gikk fra 15.804 fra 1.1.2018 til
16.202 likerklikk ved årets slutt. Poster som utmerket seg i 2018 var en post om de såkalte
«oktoberbarna» i februar og en «støtt oss»-video med hedersprisvinner Ståle Solbakken i
juni.

Høringsuttalelser, dialog og kontaktmøter med myndigheter og
forvaltning
Høringsuttalelser1
NOAS har avgitt høringsuttalelser til lovforslag og utredninger i 2018. 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.
-

1

Forslag til endringer i statsborgerloven - domstolsbehandling av saker om tilbakekall
av statsborgerskap (Kunnskapsdepartementet)
Veileder for representanter – kapittel om: registrering, asylintervju og mottaksbesøk
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus)
Effektivisering av regelverket for bortvisning av tredjelandsborgere (ikke EØSborgere) i forbindelse med asylsaksbehandling (Justis- og beredskapsdepartementet)
Mandat for offentlig utvalg som skal gjennomgå rettshjelpsordningen (Justis- og
beredskapsdepartementet)

Høringsutalelsene ligger ute på: http://www.noas.no/uttalelser/
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Halvårlige møter med Utlendingsforvaltningen
NOAS har jevnlig kontakt med utlendingsforvaltningen. Vi har halvårlige kontaktmøter med
ledelsen i Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Politiets Utlendingsenhet. Her
utveksler vi informasjon, diskuterer aktuelle problemstillinger og tar opp forhold hvor vi
mener praksis bør endres. I tillegg har vi kontakt med ulike ansatte eller avdelinger i
forbindelse med særlige problemstillinger knyttet til saksbehandlingen. Fra 2016 har vi også
uformell kontakt med ledelsen i Landinfo, for å bedre dialogen og øke kunnskapen om
hverandres arbeid. Dette har blitt videreført gjennom kontaktmøter i 2018.

Møter med politikere
I løpet av 2018 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.
NOAS var medarrangør for to arrangementer under Arendalsuka 2018.

Organisasjon
Medlemmer
NOAS hadde 763 medlemmer ved utgangen av 2018. Det er en reduksjon på 48 medlemmer
fra 2017. Dette skyldes trolig at NOAS ikke har gjennomført kampanjer i 2017 og 2018, og
frafall av en del medlemmer som meldte seg inn i november 2016, grunnet Joner-aksjonen,
som ikke har fornyet medlemskapet.

Generalforsamling
NOAS generalforsamling ble avholdt i forbindelse med utdeling av Annette Thommessens
hederspris 31.mai 2018. 18 personer var til stedet og kun ordinære generalforsamlingssaker
ble behandlet.

Annette Thommessens hederspris
Hedersprisen i 2018 ble delt ut til fotballtrener Ståle Solbakken for hans modige engasjement
for et rausere samfunn. Både gjennom hans bok Løvehjerte, og i den offentlige debatt
utfordret han både politikere og andre til en mer åpen og inkluderende holdning til mennesker
på flukt. Han har også vist hvordan fotball bør og kan være en viktig integreringsarena for
flyktninger og asylsøkere.

Styret i NOAS
Etter generalforsamlingen 31.mai 2018 utgjorde følgende personer NOAS’ styre:

Side 16 av 28

Kai Eide, leder (2018-2020)
Karin Moe Røisland, nestleder (2017 – 2019)
Brynjulf Risnes (2018-2020)
Jon Ole Martinsen, ansattes repr. (valgt for perioden 14.4.17 -14.6.19)
Carolina Maira Johansen, styremedlem (2017-2019)
Kjetil Thorvik Brun, styremedlem (2017-2019)
Alf Hildrum, (2017-2019)
Christian Thommessen, 1. vararepresentant (2018-2019)
Stine Renate Håheim 2. vara (2018 – 2019)

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

Kai Eide (valgt 31.5.2018)
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, permisjon fra 1.9.2018
Cecilia Sognnæs, juridisk rådgiver
Edris Omer, rådgiver veiledning + infoprogrammet (fra 1.9.2018)
Eirin Hindenes, rådgiver og prosjektleder veiledning
Elin Berstad Mortensen, rådgiver, i permisjon fra 5.6.2018
Florentina Grama, juridisk rådgiver
Jila Hassanpour, rådgiver veiledning (40 % fra 12.2-2.3-18 + veiledning fra 1.9)
Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver
Live Roaldseth Horsth, rådgiver fra 1.8.2018
Marek Linha, rådgiver
Mona Reigstad Dabour, politisk rådgiver
Ragnhild Lerø, økonomi- og administrasjonssjef
Razita Kaimova, leder NOAS’ førstelinje
Said Abdulwahab, rådgiver NOAS’ førstelinje
Sanja Adjulovic, juridisk seniorrådgiver, fra 1.9.2018
Siril Berglund, rådgiver
Usman Khan, rådgiver, sluttet 14.mars.2018
Halaa Osman Auhaj, rengjøringsassistent (timesbasis)

Side 17 av 28

Kawser Atom, rengjøringsassistent vikar (timesbasis)
Trond Reitan, datakonsulent (timesbasis)
Jarand Ullestad, nettsidekonsulent (timesbasis)
Praktikanter og frivillige i sekretariatet
Paula Tolonen (tidligere ansatt), Kristin Øvrelid Slette, Celina Jerman Bright-Taylor, Magnus
Lekven Lien, Nora Lahlahi, Vilde Nytrøen Aashaug, Greta Louise Høvring Torp, Abdoollah
Hosseini, Safwan Ali, Christine Maud Lund, Zana Nordseth, Laila Hersi, Azadeh Taimori,
Grethe Kristine Olsen, Camilla Myhre Abrahamsen, Marie Legenes Teigen, Thea Tandberg,
Nabila Nora Amri, Nora Bohlin Andersen, Kjetil Kivle Pettersen, Nyamgerel Baasan, Didier
Musomeko, Leila Orand, Lina Blindheimsvik Røssevold, Tamia Camila Páez Rokseth,
Sheida Ferdowsian, Henriette Bærheim, Gabriela M.P. Nunes, Liridona Muriq, Thea M.M
Rivas, Aurora Aravena Sølna, Nadia Zanwer Ghaderi, Siri Sofie Eng Rudå,
Informasjonsprogrammet
Camilla Risan, leder
Karwan Aref, nestleder
Solvei Skogstad, fagrådgiver
Aziz Ghanziadeh, rådgiver
Mohammed Fitwi, rådgiver
Vikarer informasjons- og veiledningsprogrammet
Adham Alhouary
Ayda Drevon
Biniam Tewelde
Edris Omer
Hamid Omed
Selma Melodi May
Usman Ali Khan
Zakaria Gibril Yahia
NOAS hadde totalt 19,5 lønnede årsverk i 2018, og frivillige og praktikanter utgjorde cirka
fire årsverk.

Økonomi
Gaver til NOAS, og benyttelse av gavemidler
NOAS mottok 502 479 kr i gaver og kontingenter. Hjertelig takk til våre bidragsytere!
I 2018 benyttet vi 1 081 850 kr av midlene innsamlet i den såkalte Joner-aksjonen i 2016. I
tillegg benyttet vi også 114 646 kr av midler samlet inn høsten 2014 for rettshjelp til
lengeværende barnefamilier.
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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 3 700 000 kr over statsbudsjettet til spesielle rettshjelpstiltak, og 77 650 kr fra
Utenriksdepartementet for europeisk nettverksbygging.
Vi deltok i konkurranse om midler på midler fra post 72, kap. 490: Tilskudd til retur og
tilbakevendingstiltak, for veiledningsprosjekt overfor asylsøkere med avslag. Disse ga
600 000 kr i inntekt. I tillegg fikk vi 205 000 kr i støtte til å utarbeide en film om retur. Les
mer under «veiledning».
Oppdragsprogrammet Informasjon og veiledning til asylsøkere i ankomst hadde en samlet
inntekt på 7 151 259 kr.
Momskompensasjon genererte 1 125 932 kr, og støtten for bortfall av spilleautomater kom på
369 870 kr. I tillegg fikk NOAS 1 146 945 kr i andre inntekter.
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Årsregnskap og styrets beretning for 2018
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