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NOAS vil informere om at vi tilbyr veiledningssamtaler til asylsøkere og lengeværende 

familier med endelig avslag på sin asylsøknad. Vi henvender oss til dere fordi vi ønsker å 

spre informasjon om muligheten for veiledning til asylsøkere som bor utenfor 

mottakssystemet i Norge.  

 

NOAS startet opp veiledningsprosjektet høsten 2015, og fikk nylig forlenget prosjektet ut 

februar 2017 med tilskudd fra UDI. 

 

Bakgrunn for veiledningsprosjektet er NOAS’ erfaring med at mange asylsøkere med endelig 

avslag har en manglende forståelse for behandlingen av egen asylsak og konsekvensene av et 

endelig avslag. Noe som i verste fall medfører at mennesker på feilaktig eller misforstått 

grunnlag befinner seg i en «ventetilstand» i Norge i mange år.  

 

NOAS tilbyr asylsøkere med endelig avslag individuelle saks- og situasjonsavklarende 

samtaler. Vi gjennomgår asylsaken sammen med asylsøker og svarer på spørsmål om praksis, 

sak og situasjon etter endelig avslag. Vi tilbyr videre oppfølging ved behov. 

 

Vi tilbyr samtaler med medarbeidere som behersker farsi, dari, kurdisk, arabisk og somali. I 

tillegg inviterer vi til tolkede samtaler, der det er nødvendig. Asylsøkere kan få veiledning 

ved personlig oppmøte ved NOAS’ sekretariat i Oslo eller over Skype eller telefon. NOAS 

kan dessverre ikke dekke reisekostnader i forbindelse med veiledning.  

 

En forutsetning for en veiledningssamtale med NOAS er at vi har tilgang til og har vurdert 

den enkeltes sak. Dersom asylsøkere dere er i kontakt med ikke allerede har en sak hos 

NOAS, må asylsøkeren fylle ut fullmaktsskjema og sende NOAS nødvendig dokumentasjon i 

saken. For mer informasjon om NOAS’ rettshjelp, se http://www.noas.no/hjelp-fra-noas/om-

hjelp-fra-noas/ 

 

Ta kontakt med prosjektleder, Eirin Hindenes, på 474 74 172 eller veiledning@noas.org for 

spørsmål om veiledning eller dersom dere er i kontakt med asylsøkere som har behov for 

veiledning. Ta kontakt med, Ulrik Tuvnes, på 479 74 484 eller ulrik.tuvnes@noas.org for 

veiledning til lengeværende barnefamilier. 

 

Mer informasjon om NOAS, se her: http://www.noas.no/noas/om-noas/ 
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