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Årsrapport 2019 
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.  

Generelt sakstilfang og sakstyper i 2019 
I 2019 mottok NOAS 755 saker til vurdering. Sakene representerer 1107 personer.  
 
 

 
 

NOAS åpnet for mottak av saker om familiegjenforening, statsborgerskap og permanent 
opphold i 2019. De nye sakstypene, spesielt søknad om familieinnvandring, har flere og 
kortere frister, noe som fører til at disse søknadene må prioriteres.  

I 2019 har vi ferdigbehandlet sakene til 914 personer og vi har involvert oss på vegne av 
214 personer. Dette er et noe lavere antall saker enn 2018. Dette skyldes en kombinasjon 
av at NOAS har hatt færre ressurser til saksoppfølging i 2019, behovet for intern 
opplæring i et større spekter av saker og at flere saker er sammensatte og omfatter flere 
rettslige problemstillinger. Restansene i vår saksbehandling har derfor økt i løpet av 
2019. 
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Høy innvilgelsesprosent  
I 2019 fikk vi svar i totalt 112 saker som omfatter 167 personer: 117 voksne og 50 barn. 
94 personer (57 voksne og 37 barn) fikk positivt utfall i saken etter engasjement fra 
NOAS. Negative vedtak/avgjørelser ble oppretthold eller saker avvist for 73 personer 
(60 voksne og 13 barn). Gjennom året utgjør dette en generell omgjøringsprosent på 56 
%.  
 
Dersom vi konsentrerer oss kun om sakene der NOAS var klagerens prosessfullmektig 
og hvor positivt utfall betyr innvilgelse av oppholdstillatelse (ikke andre type 
innvilgelser og medhold f.eks. fra sivilombudsmannen eller i saker vi har bidratt med 
tillegg til advokatens klage) fikk vi svar i sakene til 116 personer: 87 voksne og 29 barn. 
Av disse fikk 53 personer: 36 voksne og 17 barn innvilget tillatelse, noe som utgjør en 
«effektiv» omgjøringsprosent på 46 %. 
 
Disse tallene synliggjør behovet for NOAS’ rettshjelp og bekrefter betydningen av vår 
rettshjelp for utlendingers rettssikkerhet i Norge.  

Partnerskap med Nordic Choice Hotels 
NOAS har forlenget partnerskapsavtale med Nordic Choice Hotels der vi tilbyr 
rettshjelp og veiledning til ansatte i Nordic Choice Hotels i utlendingssaker.  

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. Sakene er ofte komplekse og til dels uavklart praksis 
innebærer at disse sakene krever omfattende forberedelser fra NOAS’ side, samt bistand 
fra NOAS’ saksbehandlere underveis i rettslig prosedyre. Mange innstramminger i lov 
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og praksis på asylfeltet gjør at vi får flere saker med behov for rettslig avklaring 
gjennom domstolsprøving.  
Siden domstolsprosjektet startet i 2015 har prosjektet behandlet 98 saker hvor 68 
saker har blitt tatt videre til domstolsprøvning. De to siste årene har vi hatt 28 aktive 
saker i prosjektet og vi regner med at dette tallet vil være stabilt også de neste årene. 

I prosjektgruppen sitter i dag representanter fra Wiersholm advokatfirma, Matrix 
advokatfirma og Sulland 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 tar sakene til retten. Det er per dags dato 11 
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.  
 
I 40 av sakene har det kommet endelig avgjørelse hvor 25 saker har fått endret resultat til 
klientens favør. Det gir en gjennomslagsprosent på 60 % av sakene. 

Førstelinje 
NOAS’ førstelinje er bemannet med to ansatte medarbeidere; en leder og en rådgiver, 
samt praktikanter og frivillige. Førstelinjen tar imot henvendelser per telefon, e-post og i 
møter med asylsøkere som kommer til NOAS. Førstelinjen innhenter nødvendige 
dokumenter og veileder asylsøkere om NOAS’ saksbehandling; taushetsplikt, omfanget 
av vår fullmakt på vegne av klient, hvilke dokumenter NOAS må innhente og hva 
klienter selv må fremskaffe, NOAS’ prioritering av hastesaker og gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid for ulike typer saker i NOAS. Videre gir førstelinjen generell 
informasjon om gjeldende bestemmelser og myndighetenes praksis og 
saksbehandlingstid på ulike områder. 
 
Førstelinjen henviser klienter til organisasjoner og institusjoner som kan bistå andre om 
råder enn med rettshjelp i utlendingssaker – som IOM, Røde Kors’ oppsporing, 
Helsesenteret for papirløse migranter, Rosa-senteret som bistår personer utsatt for 
menneskehandel mm. 
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NOAS håndterer svært mange henvendelser. Diagrammet nedenfor viser antallet 
henvendelser som har kommet til førstelinjen i løpet av 2019. 
 

 

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 2019 utlyste UDI en minikonkurranse innenfor rammeavtalen for Tilpasset informasjon 
om assistert retur til asylsøkere uten lovlig opphold som befinner seg utenfor mottak. 
NOAS ble tildelt midler sammen med flere aktører. Midler for 2019 ble lyst ut før 
sommeren 2019. Programmet startet opp 17.juni 2019 og varte ut året. Programmet 
inkluderte to fulltids veilederstillinger, samt prosjektledelse og saksbehandling i hhv. 30 
% og 50 %.  
 
I løpet av perioden hadde vi 354 samtaler med 143 personer. Vi tilbød i hovedsak 
realitetsorienterende samtaler til asylsøkere som NOAS i perioden har avvist for rettslig 
bistand. Vi gjorde oppsøkende arbeid ved å kontakte flere personer vi tidligere har avvist 
for rettslig bistand der vi fortsatt hadde saksdokumentene i asylsaken. Hovedgruppene 
som har mottatt veiledning var fra Iran (27), Eritrea (22), Etiopia (19), Irak (18), 
Afghanistan (14), Somalia (12) og statsløse (9).  
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I tillegg til saks- og situasjonsavklaring har vi bistått 12 personer med å søke om assistert 
retur.  
 
Siden oppstart av tjenesten i 2015 har vi hatt 1415 veiledingssamtaler med 582 asylsøkere. 
NOAS søker om videreføring av tjenesten innenfor rammeavtalen i 2020. 

NOAS’ Informasjons- og veiledningsprogram for nyankomne 
asylsøkere 

I henhold til utlendingsforskriften skal utlendinger som søker 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, som ble forlenget med ett års opsjon i august 
2019. 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, eller ved oppmøte på 
Hammersborg Torg for personer som befinner seg i 48-timers prosedyren. 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.  
 
I forbindelse med opsjonsforlengelsen ble informasjons- og veiledningsprogrammet 
redusert fra fem til fire faste stillingshjemler. 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 2305 asylsøkere til Norge i 2019. I målgruppen for 
NOAS’ informasjon og veiledning var det 1693 asylsøkere. 97 % (1642 personer) av 
disse har fått informasjon og veiledning av oss, mens 45 søkere har av ulike årsaker ikke 
fått informasjon og veiledning. I 2018 var de fleste søkere vi møtte fra Syria, Tyrkia, og 
Eritrea.  
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Kunnskapsformidling i offentligheten 

Foredrag og forelesninger i offentligheten 
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.  
 
Listen under representerer et utvalg av de mange foredrag/forelesninger/innlegg vi stilte 
opp på i NOAS i 2019.  
 

• Innlegg om ulike oppholdstillatelser gitt etter søknad om beskyttelse, for Barne- 
og familietjenesten, Omsorgsenheten, Trondheim kommune. 

• Innledning på Høgskolen i Stord om barn på flukt 
• Innledning for AUF om APs migrasjonsmanifest 
• Innledning og paneldeltakelse på seminar arrangert av Rødt om 

Afghanistanpraksis 
• Paneldeltakelse på arrangement av JussBuss om ny integreringslov 
• Foredrag for Introduksjonsprogrammet, Fredrikstad om NOAS, 

familiegjenforening, permanent opphold, statsborgerskap, m.m. 
• Foredrag for Røde Kors sin besøkstjeneste på Trandum om asylretten, praksis og 

utfordringer 
• Foredrag på JUS sitt årlige kurset i asyl- og utlendingsrett om erfaringer fra 

domstolsprosjektet 
• ID-konferansen 2019 – paneldebatt om nasjonalt id-kort m.m (IDentitet 2019 

Skatteetaten I samarbeid med (NorSIS)) 
• Paneldebatt under menneskerettighetsuka i Bergen - om opphør og tilbakekall 

Arrangør: Amnesty Student Bergen og Amnesty International Norge Region 
Vest) 

• Møte med USAs ambassade i forbindelse med deres rapportering om 
menneskerettighetssituasjonen i Norge 

• Presentasjon og møte med delegasjon fra det britiske overhuset 

Møter 
NOAS stiller også opp på møter med ulike aktører, for å spre kunnskap om 
asylsituasjonen i Norge og løfte frem relevante problemstillinger. Organisasjoner vi 
samarbeidet med i 2019 er for eksempel FO, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, 
Vergeforeningen, Røde Kors, Flyktninghjelpen, Amnesty International, Asylpolitisk 
forum og EMA-nettverket. Vi har også hatt møter og samarbeid med UNHCR og 
UNICEF.  

Andre institusjoner vi har hatt kontakt med i 2019 er 

o Barneombudet 
o Rettshjelpsutvalget 

https://www.facebook.com/AmnestyStudentBergen/?eid=ARBv-CKJgzUl48IvJk9miRJUqIdU_b0sGVjXQ2VRhpV1VfWfm6r8zoULBH1NY0y7HZSkhEzI23iSHsxA
https://www.facebook.com/amnestyinternationalnorgeregionvest/?eid=ARDe_pMfnmG7zV5x2NuS60Uch0jSIVeKMctZ4QlXS_UDaaAZtF9KbZn2Rlwx-mtTlx7K_QazizEMHjhO
https://www.facebook.com/amnestyinternationalnorgeregionvest/?eid=ARDe_pMfnmG7zV5x2NuS60Uch0jSIVeKMctZ4QlXS_UDaaAZtF9KbZn2Rlwx-mtTlx7K_QazizEMHjhO


10 
 

o Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) 
o Civita 
o KS 
o Rettshjelpsutvalget 
o Den afghanske ambassaden 

Informasjonsprogrammet på Råde gir informasjon om vårt arbeid til flere delegasjoner 
som kommer på omvisning på ankomstsenteret. Eksempler på delegasjoner i 2019: 
Sivilforsvaret, en bulgarsk delegasjon, Helsedirektoratet, Justis- og 
beredskapsdepartementet, samt en delegasjon fra rumensk politi. 
 
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 2019 deltok vi på årsmøte i Brüssel, NOCRE-møte i Stockholm og deltok 
på ENS-workshop i Amsterdam.  

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 kommentaroppdateringer på NOAS’ 
Facebookprofil.   

Rapporter og seminarer 
I 2019 har NOAS avholdt flere seminarer og utgitt ulike rapporter som har blitt lansert 
gjennom åpne publikumsarrangement. 
 

Lansering av rapportene «Lost in Russia» og «Norway’s asylum freeze» - 
Lansering i Kirkenes og Oslo 
Helsingforskomiteen og NOAS arrangerte 26 februar et seminar i Kirkenes hvor vi 
lanserte to rapporter. Helsingforskomiteen beskrev den vanskelige situasjonen for 
flyktninger i Russland og NOAS beskrev konsekvensene av de politiske «løsningene» på 
Storskog-situasjonen i 2015. 
 
Helsingforskomiteen og NOAS hadde videre et arrangement i Oslo med presentasjon av 
funn, kommentarer og politisk debatt.  
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NOAS’ rapport er tilgjengelig her: https://www.noas.no/wp-
content/uploads/2019/07/Storskog-rapport-februar-2019.pdf  
 

Rapport om EU-Tyrkia avtalen og flyktningsituasjonen i Tyrkia og Hellas 
14. februar lanserte NOAS en oppdatert rapport om konsekvensene av EU-Tyrkia 
avtalen og situasjonen for flyktninger i Tyrkia. Rapporten ble skrevet av Özlem 
Gürakar-Skribeland, advokat og stipendiat ved Universitetet i Oslo. På lanseringen tok 
vi også opp hvordan manglende oppfølging av EU-Tyrkia-avtalen fra europeisk side er 
den direkte årsaken til dagens uholdbare situasjon for mennesker på flukt som har 
strandet på de greske øyene. Representanter fra Leger uten grenser og Amnesty deltok 
også.  
 
Rapporten finnes her: https://www.noas.no/wp-content/uploads/2019/02/Tyrkia-2018-
Update_Web.pdf  
 

Rikets tilstand på asylfeltet 2018 
Rikets tilstand på asylfeltet for 2018 ble lansert tirsdag 26 mars 2018. Nettsiden gir en 
statusrapport fra asylområdet, med oversikt over asylankomster, vedtak og asylpraksis, 
samt 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 2019 lansert gjennom et frokostseminar på Kulturhuset. 
 
Statistikk over besøk på siden: 
 

• Antall besøkende: 3000 
• Antall økter: 4300 
• Sidevisninger: 11437 
• Flest besøk 25. mars (532) 
• Gjennomsnittlig øktvarighet 2 minutter og 51 sekunder 
• 84,43% av besøk på siden var fra Norge  

 
Tallene har økt noe fra 2018. 
 

Familiers rett til familiegjenforening 
I samarbeid med UNHCR utarbeidet NOAS en rapport om familiegjenforening i 
Sverige, Danmark og Norge.  Rapporten sammenlignet politikk og praksis for 
familiegjenforening for flyktninger i de tre landene. Rapporten ble lansert 27.november 
og kan leses her: https://www.noas.no/wp-
content/uploads/2019/11/Realizing_Refugees_Right_to_Family_Unity.pdf  
 

https://www.noas.no/wp-content/uploads/2019/07/Storskog-rapport-februar-2019.pdf
https://www.noas.no/wp-content/uploads/2019/07/Storskog-rapport-februar-2019.pdf
https://www.noas.no/wp-content/uploads/2019/02/Tyrkia-2018-Update_Web.pdf
https://www.noas.no/wp-content/uploads/2019/02/Tyrkia-2018-Update_Web.pdf
https://www.riketstilstand.noas.no/
https://www.noas.no/wp-content/uploads/2019/11/Realizing_Refugees_Right_to_Family_Unity.pdf
https://www.noas.no/wp-content/uploads/2019/11/Realizing_Refugees_Right_to_Family_Unity.pdf
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Antallet asylsøkere er rekordlavt - er det krise? 
På Arendalsuka arrangerte NOAS i samarbeid med Flyktninghjelpen og Redd Barna 
seminar og paneldebatt om Norges bidrag til å gi flyktninger beskyttelse og hvorfor 
kommuner som ønsker å bosette flyktninger ikke får muligheten. Politikere fra flere 
partier og KS deltok i debatten. 
 

Skal ikke familier få være sammen? 
NOAS arrangerte også dette seminaret på Arendalsuka i samarbeid med 
Flyktninghjelpen og Redd Barna. UNHCRs rapport Families together ble presentert og 
konsekvensene ved dagens familiegjenforeningsregelverk ble drøftet gjennom 
presentasjoner etterfulgt av politisk debatt. 
 

Statsløshet i Norge: et liv uten rettigheter 
Sammen med UNHCR og UNICEF arrangerte NOAS et statsløshetsseminar. På 
seminaret ble det gitt innblikk i konsekvenser det har for et menneske å være statsløs, 
domstolsprosjektets arbeid med statsløshetssaker og forslag til ulike løsninger som kan 
innføres for å løse situasjonen for de statsløse. Advokatfirmaet Wiersholm stilte som 
vertskap for arrangementet. 

Nettside og Facebook 
Totalt antall sidevisninger var 118 610 i 2019. Det er nøyaktig det samme tallet som i 
2018. Mest besøkte sider i 2019 var «Om NOAS» og «Asylsøker». 
 
75,82 % av nettsidebrukerne var fra Norge, men brukere fra 163 land besøkte nettsiden. 

 

 
  
Antall likerklikk på Facebook økte mer enn 5 prosent i løpet av 2019. Vi gikk fra 16.202 
likerklikk 1.1.2019 til 17.084 likerklikk ved årets slutt. Fire poster utmerket seg i 2019: 
 

- filmen om det syriske paret Moustafa og Siham hadde 23695 i organisk 
rekkevidde, 16646 i betalt rekkevidde og 3000 i engasjement (likerklikk, 
kommentarer og delinger) 
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- kampanjefilmen «Mamma» av Férdi film – organisk rekkevidde 54309, betalt 
rekkevidde 10647 og 4100 i engasjement 

- et bilde av SV-politiker Karin Andersen som gir Gunnar Stålsett en klem etter 
rettssaken mot ham 19. desember 2019 - organisk rekkevidde 13448 og 650 i 
engasjement  

- et bilde av skuespiller Henrik Smestad i romjulskampanjen «Hva betyr familien 
for deg?» -organisk rekkevidde 5640, betalt rekkevidde 9311 og 561 i 
engasjement 

 
NOAS lanserte en Instagram-konto ifm kampanjefilmen «Mamma» 24. november. Pr 
31. desember var det publisert 28. poster og kontoen hadde nådd over 100 følgere (som 
er den nedre grensen for å få statistikk). Kampanjefilmen fikk mest engasjement, 
etterfulgt av en post om Black Friday og statsløse. 

Høringsuttalelser, dialog og kontaktmøter med myndigheter og 
forvaltning 

Høringsuttalelser 
NOAS har avgitt høringsuttalelser til lovforslag og utredninger i 2019. NOAS’ 
høringsuttalelser gjøres tilgjengelige på vår hjemmeside og de mest vesentlige 
høringsinnspill kommenterer vi i tillegg i egne saker på hjemmeside og Facebook.  

• Høringssvar tilsyn ved tvangsretur (19.12.2019) 

• Høringssvar – forskrift om tilskudd til assistert retur og tvangsretur (25.10.2019) 

• Budsjetthøring Kommunal- og forvaltningskomiteen oktober 2019 

• Budsjetthøring Arbeids- og sosialkomiteen oktober 2019 

• Budsjetthøring Justiskomiteen oktober 2019 

• Endringer i utlendingsloven m.m. – utvidet bruk av biometri (15.10.2019) 

• Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften (oppnevning av 
nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (24.09.2019) 

• Endringer i utlendingsforskriften – oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel 
som avgir forklaring i straffesak (13.09.2019) 

• Endringer i utlendingsforskriften – Behandling av personopplysninger, bruk av 
automatiserte avgjørelser m.m. (13.09.2019) 

• Innstramminger i utvisningsreglene i utlendingsloven (15.08.2019) 

• Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (05.06.2019) 

• Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort (03.06.2019) 

• Innspill til grunnlovforslag om asylretten (08.04.2019) 

• Endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven – hjemmel til å 
kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller 
skole (29.01.2019) 

https://www.noas.no/noas-horingssvar-tilsyn-ved-tvangsretur/
https://www.noas.no/noas-horingssvar-forskrift-om-tilskudd-til-assistert-retur-og-tvangsretur/
https://www.noas.no/wp-content/uploads/2019/10/Budsjetth%C3%B8ring-Kommunal-og-forvaltningskomiteen-oktober-2019.pdf
https://www.noas.no/wp-content/uploads/2019/10/Budsjetth%C3%B8ring-Arbeids-og-sosialkomiteen-oktober-2019.pdf
https://www.noas.no/wp-content/uploads/2019/10/Budsjetth%C3%B8ring-Justiskomiteen-oktober-2019.pdf
https://www.noas.no/noas-horingsuttalelse-utvidet-bruk-av-biometri/
https://www.noas.no/horingssvar-oppnevning-av-nemndmedlemmer-til-utlendingsnemda/
https://www.noas.no/horingssvar-oppnevning-av-nemndmedlemmer-til-utlendingsnemda/
https://www.noas.no/noas-horingssvar-ofre-for-menneskehandel/
https://www.noas.no/noas-horingssvar-ofre-for-menneskehandel/
https://www.noas.no/noas-horingssvar-endringer-i-utlendingsforskriften-om-bruk-av-automatiserte-avgjorelser-innhenting-av-opplysninger-fra-andre-offentlige-myndigheter-m-m/
https://www.noas.no/noas-horingssvar-endringer-i-utlendingsforskriften-om-bruk-av-automatiserte-avgjorelser-innhenting-av-opplysninger-fra-andre-offentlige-myndigheter-m-m/
https://www.noas.no/noas-horingssvar-innstramminger-i-utvisningsreglene-i-utlendingsloven/
https://www.noas.no/noas-horingssvar-forslag-om-tolkelov/
https://www.noas.no/noas-horingssvar-pass-og-nasjonalt-id-kort/
https://www.noas.no/wp-content/uploads/2019/06/Innspill-til-grunnlovforslag-om-asylretten.pdf
https://www.noas.no/noas-horingssvar-endringer-i-barnehageloven-opplaeringsloven-og-friskoleloven/
https://www.noas.no/noas-horingssvar-endringer-i-barnehageloven-opplaeringsloven-og-friskoleloven/
https://www.noas.no/noas-horingssvar-endringer-i-barnehageloven-opplaeringsloven-og-friskoleloven/
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Halvårlige møter med Utlendingsforvaltningen og myndighetene 
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 
2019.  
 
Vi har også hatt kontakt med fylkesmannen, Bufetat, Justis- og 
beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet i 
forbindelse med aktuelle problemstillinger knyttet til asylspørsmål i Norge.  

Møter med politikere 
I løpet av 2019 har NOAS hatt flere møter med alle partier på Stortinget, samt 
ungdomspartiene, 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 som vist 
over deltatt i en rekke høringer på Stortinget og presentert våre synspunkter på budsjett- 
og lovforslag.  
 
Som nevnt tidligere var NOAS også medarrangør for to arrangementer under 
Arendalsuka 2019.  
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Organisasjon  

Medlemmer 
NOAS hadde 763 medlemmer ved utgangen av 2018. Det er en reduksjon på 82 
medlemmer fra 2018. Dette skyldes noe opprydning av medlemsdatabasen ved overgang 
til nytt medlemssystem, men også et generelt frafall av en del medlemmer som ikke har 
fornyet medlemskapet. Vi har ikke drevet aktiv verving av medlemmer det siste året, 
men prioritert rekruttering av givere. I august 2019 kjøpte vi imidlertid inn et nytt 
medlemssystem for å gjøre fakturering enklere og billigere. 

Generalforsamling 
NOAS generalforsamling ble avholdt i forbindelse med utdeling av Annette 
Thommessens hederspris 28.mai 2019. 13 personer var til stedet og kun ordinære 
generalforsamlingssaker ble behandlet. 

Annette Thommessens hederspris 
Hedersprisen i 2019 gikk til journalistene Anders Sømme Hammer, Maren Sæbø og 
Nilas Johnsen. De tre journalistene utfører et viktig samfunnsoppdrag ved å opplyse 
norsk offentlighet om forhold som bidrar til flukt, formidle flyktningenes egne historier, 
og vise oss konsekvenser av norsk og europeisk politikk overfor mennesker på flukt. 

Styret i NOAS 
Etter generalforsamlingen 28.mai 2019 utgjorde følgende personer NOAS’ styre: 
 
Kai Eide, leder (2018-2020) 
Stine Renate Håheim (2019-2021), gjenvalg  
Brynjulf Risnes (2018-2020) 
Christian Thommessen, (2019-2021), gjenvalg  
Alf Hildrum, (2019-2021), gjenvalg 
Monica Tjelmeland (2019-2021)  
Sharmin Ahmed (2019-2020)  
Kaia Tetlie (2019-2020)  
Jon Ole Martinsen, ansattes repr. (14.6.19-14.6.21) 

Styrets valgkomité 
Pål Nesse (2018 – 2021) 
Mari Seilskjær (2018-2020) 
Kjetil Thorvik Brun (2019-2022) 

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 (hans periode som Minnefondets styreleder følger hans valgperioder 

som styreleder i NOAS’ styre). 
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• Stine Renate Håheim — hennes periode i Minnefondets styre følger hennes 
valgperioder i NOAS’ styre. 

• Nora Thommessen, Familiens representant, 2019- 2023. 
• Hege Newth, 2019- 2022 
• Aage Borchgrevink, 2016-2019 med valg for ett nytt år til 2020 

Ansatte 
Sekretariatet 
Abdulwahab Said, rådgiver NOAS’ førstelinje 
Andreas Furuseth, juridisk seniorrådgiver 
André Møkkelgjerd, juridisk seniorrådgiver, i permisjon 
Ann-Magrit Austenå, generalsekretær 
Betzy Alexandra Kjelsberg Thangstad, kommunikasjonsrådgiver fra 3.6. 
Camilla Risan, seniorrådgiver fra 1.8. 
Cecilia Sognnæs, juridisk rådgiver, sluttet 31.7. 
Edris Omer, rådgiver veiledning, fra 17.6. 
Eirin Hindenes, rådgiver og prosjektleder veiledning 
Elin Berstad Mortensen, rådgiver, tilbake fra permisjon 11.juni 
Emilie Norshus, rådgiver førstelinje 
Florentina Grama, juridisk rådgiver 
Jila Hassanpour, rådgiver veiledning fra 17.6 
Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver 
Live Roaldseth Horsth, rådgiver, sluttet 31.7 
Marek Linha, juridisk rådgiver 
Mona Reigstad Dabour, politisk seniorrådgiver 
Ragnhild Lerø, økonomi- og administrasjonssjef 
Razita Kaimova, leder NOAS’ førstelinje 
Sanja Adjulovic, juridisk seniorrådgiver 
Siril Berglund, rådgiver  
Sunniva Elisabeth Carlsen, rådgiver veiledningstjenesten (60%) fra 1.8 
 
Halaa Osman Auhaj, rengjøringsassistent (timesbasis) 
Kawser Abhaneit, rengjøringsassistent (vikar) 
Ruzan Elaud, rengjøringsassistent (vikar) 
 
Jarand Ullestad, nettsidekonsulent (timesbasis) 
 

Praktikanter og frivillige i sekretariatet 

Paula Tolonen (tidligere ansatt), Kristin Øvrelid Slette, Amina Aberra, Bano 
Abdulrahman, Lena Bull, Sunniva Carlsen (før ansettelse), Øystein Flø Baste, Ulrikke 
Wenberg, Wahiba Omarzae, Mia Kalleberg, Sonay Baba, Inger Reidun Mikalsen, 
Omran Mansoor, Nadine Nafr ère, Christine Maud Lund, Celina Bright-Taylor, Tamia 
Camila Paez Rokseth, Grethe Kristine Olsen, Emilie Norshus, Liridona Muriq, Gabriela 
Moretzsohn, Lisa Dyrud, Juni Solbrække, Ann Helen Smestad, Matilde Hekne, Hasina 
Shirzad, Martine Fosen, Synne Kongstein Hovland, Tresha Powell-Akselsen, Lina 
Josefin Eliassen Bengtsson, Mariann Søreng, Vilde Torp 
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Informasjonsprogrammet 
Camilla Risan, leder frem til 31.7. 
Solvei Skogstad, fagrådgiver frem til 31.7, leder fra 1.8 
Karwan Aref, nestleder 
Aziz Ghanziadeh, rådgiver 
Mohammed Fitwi, rådgiver 
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Vikarer informasjons- og veiledningsprogrammet 
Adham Alhouary 
Ayda Drevon 
Bahra Rashidi 
Edris Omer 
Hamid Omed 
Messud Ali 

Inkludert innleie av vikarer hadde NOAS totalt 22 lønnede årsverk i 2019. I tillegg 
utgjorde praktikanter og frivillige drøyt fem årsverk.  

Økonomi  

Gaver til NOAS, og benyttelse av gavemidler 
NOAS mottok 669 000 i gaver og kontingenter i 2019. Det er 190 000 kr mer enn i 
2018. Dette skyldes i hovedsak en større innsamling fra en privat initiativtaker på 
Facebook som samlet inn 90 000 kr i forbindelse med rettssaken mot tidligere biskop 
Gunnar Stålsett for å ha ansatt en papirløs renholder, samt minnegaver i forbindelse med 
Guro Fjellangers bortgang som ga cirka 60 000. Vi har også fått flere mindre 
bursdagsinnsamlinger i løpet av året og har også i 2019 forenklet muligheten til å bli 
fastgiver gjennom avtalegiro. Hjertelig takk til våre bidragsytere! 
 
NOAS har benyttet 96 295 av tidligere innsamlede rettshjelpsmidler for arbeid mot 
lengeværende barnefamilier. Vi har også benyttet alle mottatte midler knyttet til 
Gratulerer-kampanjen, 469 644 kr i 2017 til rettshjelp i 2019. Disse midlene har 
muliggjort at vi ikke har trengt å benytte midler fra den såkalte Joner-kampanjen i 2019. 
Her overføres totalt ubrukte midler (ca. 1,8 mill.) til bruk i 2020 og 2021. 

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 60 000 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           
1 500 000 kr i inntekt.  
 
Oppdragsprogrammet Informasjon og veiledning til asylsøkere i ankomst hadde en 
samlet inntekt på 7 287 881 kr. 
 
Momskompensasjon genererte 991 379 kr.  
Vi har gjennomført flere prosjekter gjennom støtte fra Extrastiftelsen (nå Stiftelsen 
Dam) som ga 1 349 351 kr. i støtte og gjennomført prosjektarbeid for UNHCR som ga 
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354 100 kr i inntekt og 140 000 i støtte fra Bergesenstiftelsen. I tillegg fikk NOAS 384 
237 kr i andre inntekter. 
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NOAS’ Årsregnskap og beretning for 2019
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