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Dekning av mottaksbeboers reisekostnader til advokatmøter
I brev av 2.7.2020 informerer UDI asylmottak om at UDI ikke lenger dekker reisekostnader
for en mottaksbeboers møte med advokat i forbindelse med avslag på søknad om beskyttelse.
Vi vedlegger brevet fra UDI.
UDI viser i brevet til at beboere fremover må søke Fylkesmannen om å få dekket
reisekostnadene. UDI referer til Rettshjelpsloven og påpeker at for at en beboer skal få dekket
reiser må kostnadene anses som vesentlige og nødvendige, jf. Rettshjelpsloven §14 annet ledd.
Som eksempel, skriver UDI:
At kostnaden skal være nødvendig, betyr at de ikke dekkes dersom bruk av f.eks telefon,
videolink eller andre tiltak er tilstrekkelige.
UDI overlater til mottakene å informere deres beboere om ordningen, samt å henvise dem til
Fylkesmannen.
Selv om det etter UDIs erfaring er et begrenset omfang av søknader om å få dekket slike reiser,
innebærer ordningen en stor endring for den det gjelder, for mottakene og for Fylkesmannen.
NOAS tilbyr gratis rettshjelp til asylsøkere med avslag på deres asylsøknad. Etter flere års
erfaring med å jobbe med asylsaker, ser vi hvor viktig det er for den enkelte å kunne ha
personlige møter med sin advokat. Dette kan særlig gjøre seg gjeldende i saker hvor det er stilt
spørsmål ved troverdigheten til asylsøkeren, hvor vedkommende kan være særlig sårbar, hvor
barn er involvert, og hvor det kan synes som at UDI har fattet vedtak på tynt
beslutningsgrunnlag. Det å kunne møte sin advokat direkte vil dermed kunne ha stor betydning
for den enkeltes asylsak og rettsikkerheten til vedkommende.
Det er relevant for vårt arbeid og vår kontakt med asylsøkere å kjenne til hvordan ordningen
praktiseres, slik at vi igjen kan formidle riktig informasjon. Vi ønsker derfor å få informasjon fra

Adresse:
Torggata 22, 0183 Oslo

Tel: 22 36 56 60
Faks: 22 36 56 61

E-post: noas@noas.org
Web: www.noas.org

Fylkesmannen på hvordan dere kommer til å praktisere ordningen og stiller spørsmål nedenfor
som vi håper dere har anledning til å besvare.
-

-

Hva anses som tilstrekkelig for å innfri kravet til å være vesentlig og nødvendig?
I hvilken grad må den enkelte begrunne hvorfor vedkommende mener det er nødvendig
og vesentlig å få møte sin advokat direkte?
Hvordan søker man, og på hvilket språk? De færreste kan norsk, og mange kan heller
ikke engelsk. En asylsøker har begrenset tid med sin advokat, og det vil være svært
uheldig om den tiden må brukes til praktiske avklaringer.
Søker man i forkant eller i etterkant av møte med advokat? Det er tre ukers klagefrist
for å klage på avslag på søknad om beskyttelse.
På hvilken måte og på hvilke språk informerer Fylkesmannen asylsøkere om
ordningen?

Vi anbefaler at ordningen praktiseres på en slik måte at flest mulig som søker får innvilget
dekning av reisekostnader, og at de det gjelder får kjennskap til ordningen.
Vi setter pris på rask tilbakemelding ettersom denne ordningen brått trådte i kraft i starten av
juli i år.
Med vennlig hilsen
for Norsk organisasjon for asylsøkere

Camilla Risan
Seniorrådgiver

Vedlegg:
- Brev UDI av 2.7.2020
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