
 

 

Norske myndigheter gir økonomisk støtte til flyktninger som ønsker å flytte tilbake 
til hjemlandet sitt. Formålet med støtten er å legge forholdene til rette slik at 
flyktninger med oppholdstillatelse i Norge skal kunne flytte tilbake og bosette seg 
i hjemlandet sitt for godt. 
 
 

 
Støtte til tilbakevending 
 

Hvem kan søke støtte? 
 

 Du som har fått asyl eller opphold på humanitært grunnlag i Norge, kan 
søke om støtte til å flytte tilbake til hjemlandet ditt. Dette gjelder også deg 
som har fått familegjenforening med en person som har fått asyl eller 
opphold på humanitært grunnlag.  

 
 Du må ha vært bosatt i Norge i mer enn tre måneder for å kunne søke om 

støtte til å flytte hjem.  
 

 Du som tidligere har fått asyl eller opphold på humanitært grunnlag og 
som i dag er norsk statsborger, vil normalt ikke få støtte til tilbakevending. 
Det er imidlertid mulig å søke om dispensasjon. 

 

Tilbakevending til 
hjemlandet 
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Hva kan du få i støtte? 
 

 Du kan få 10 000 kroner i kontanter. Støtten utbetales i Norge og skal 
være et bidrag til reetablering i hjemlandet ditt.  
 

 I tillegg kan du og familiemedlemmene dine få inntil 5.000 kroner hver til å 
frakte de personlige eiendelene deres.  
 

 Du kan få dekket reisekostnadene dine fra den nærmeste flyplassen i 
Norge til flyplassen i hjemlandet ditt. 

 
 

Hvor og hvordan søker du? 
 

 Du sender søknaden om støtte til tilbakevending til UDIs kontor i den 
regionen du bor. Du får søknadsskjema hos regionkontoret eller på UDI 
sine hjemmesider. Når du flytter hjem, vil tillatelsen du har til å oppholde 
deg i Norge løpe ut.  

 
 Du må levere inn det norske reisebeviset/utlendingspasset ditt til politiet. 

Du må også skaffe pass eller reisedokument fra hjemlandet ditt og sende 
en kopi av dette til oss når du søker om tilbakevending.  

 
 Hvis du ikke lenger har et pass eller ditt gamle pass er foreldet, må du 

henvende deg til ambassaden din for å få et nytt. Dersom hjemlandet ditt 
ikke har en ambassade i Norge, må du kontakte ambassaden som 
representerer landet ditt i Norge. Noen land krever en bekreftelse på at du 
har søkt om støtte til tilbakevending, eller ber om å få se flybilletten din før 
de utsteder et pass/reisedokument.  

 
 Hvis du ønsker å få tilbake et pass som du har levert inn til norske 

myndigheter, søker du om dette hos politiet der du bor. Det kan ta lang tid 
før du får svar på denne søknaden. Du må derfor ta kontakt med politiet 
3-4 måneder før du vil reise hjem.  

 
 

 
Behandlingstid 
 
Behandlingstiden for søknader om støtte til tilbakevending er normalt fire til seks 
uker. Utlendingsdirektoratet informerer hjemkommunen din i Norge om at du 
planlegger å flytte tilbake til hjemlandet.  
 
 

Hjemreisen 
 
Billetter til hjemreisen får du av International Organization for Migration (IOM). Du 
kan ikke bestille billetten din på egen hånd dersom utgiftene skal dekkes av 
norske myndigheter.  
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Flytte tilbake til Norge 
 
Dersom du har bosettingstillatelse i Norge, kan du søke politiet om å få stemplet 
denne tillatelsen inn i passet ditt. Bosettingstillatelsen gir deg muligheten til å 
reise tilbake til Norge innen to år fra utreisetidspunktet. Dersom du ikke har en 
bosettingstillatelse, og senere ønsker å flytte tilbake til Norge, må du søke norske 
myndigheter om ny oppholdstillatelse. Det gjør du ved å levere en søknad til den 
norske utenriksstasjonen i hjemlandet ditt. Søknaden blir individuelt vurdert, og 
det er ingen garanti at du får den innvilget. Har du bosettingstillatelse, men har 
oppholdt deg utenfor Norge i mer enn to år, må du også søke norske 
myndigheter om ny oppholdstillatelse. 
 
Hvis du flytter tilbake til Norge, må du betale tilbake støtten på 15.000 kroner. 
Dersom du må flykte fra nye overgrep i hjemlandet, kan du søke om å få slippe å 
betale tilbake støttebeløpet.  
 

Hvis du ikke reiser 
 
Dersom du av en eller annen grunn ikke reiser til hjemlandet ditt etter at du har 
fått utbetalt støttebeløpet, vil UDI kreve å få beløpet tilbakebetalt.  
 

 
 
Praktiske spørsmål 
 

Overføring av valuta  
 
Som privatperson kan du fortsette å ha bankkonto i en norsk bank og du kan 
overføre penger til hjemlandet.  
 
Hvis du tar med deg norske eller utenlandske penger på hjemreisen til en verdi 
av mer enn 25 000 kroner, må du melde fra til tollvesenet. Det betyr at du må 
fylle ut et skjema som du leverer til tollmyndighetene på utreisedagen. Skjemaet 
kan du få ved å henvende deg til tollkontoret på flyplassen eller den norske 
grensen. 
 
Du kan betale ned på lån du har tatt opp i Norge fra hjemlandet ditt, uten spesiell 
tillatelse fra norske valutamyndigheter. 
 

Skatt 
 
Hvis du har hatt inntekt i løpet av dette året eller forrige år, må du ta kontakt med 
likningskontoret i kommunen din senest fire uker før avreise for å få utført en 
forhåndslikning. Det betyr at du enten får utbetalt det du har til gode hos 
likningsmyndighetene, eller får gjort opp restskatt før du forlater Norge. 
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Trygderettigheter 
 
Når du vender tilbake til hjemlandet ditt, er du ikke lenger medlem av 
Folketrygden og har ikke lenger rett til trygd fra Norge. Retten til pensjon som er 
opptjent ved å arbeide i Norge, består også etter at du har flyttet fra landet.  
Du må selv sette frem et krav om pensjon. Kravet sendes til NAV Internasjonalt i 
god tid før du fyller 67 år. Dette kontoret kan også gi deg mer detaljert 
informasjon om folketrygden for personer som flytter fra Norge. 
 

Studielån 
 
Studielån fra Statens lånekasse for utdanning skal fortsatt tilbakebetales etter at 
du har flyttet tilbake til hjemlandet ditt. Du må oppgi den nye adressen din til dem. 
Utlendingsdirektoratet vil kontakte Statens lånekasse for utdanning for å forsikre 
seg om at den eventuelle gjelden din er avklart. Du kan også betale tilbake alt du 
skylder før du forlater Norge. 
 
Dersom du er syk, gravid, arbeidsledig, er i omsorgsarbeid eller har lav inntekt i 
en periode på minst 12 måneder, kan du søke om rentefritak og 
betalingsutsettelse fra hjemlandet ditt. Husk at du da må legge ved en 
bekreftelse, for eksempel en attest fra arbeidsgiver. Statens lånekasse for 
utdanning har egne skjemaer som kan benyttes ved søknad om rentefritak eller 
betalingsutsettelse. Du må hvert år sende inn en ny søknad om dette til dem. 
 

Godkjenning av norsk utdanning i utlandet 
 
Det er myndighetene i hjemlandet ditt som godkjenner utdanning fra Norge. Du 
bør få oversatt studiebevis, karakterutskrifter og vitnemål fra Norge hvis du har 
studert her. Ta kontakt med Statsautoriserte translatørers forening for 
oversettelser. Du må selv betale for oversettelsen. Du kan få karakterutskriften 
din på engelsk ved alle norske universiteter. 
 
Det kan være lurt å ta med seg skriftlig informasjon om eventuell videregående 
opplæring, yrkesopplæring eller høyere utdanning i Norge. Det kan du få ved å 
henvende deg til stedet hvor du tok utdanningen din. 
 

Legalisering av papirer 
 
Du bør legalisere alle offisielle papirer du har fått i Norge for at de skal være 
gyldige i hjemlandet ditt. Du kan få legalisert både det norske originaldokumentet 
og oversettelsen. 
 
Slik får du legalisert dokumenter:  
 

1. Du må først få bekreftet dokumentet ditt hos tingretten.  
 

2. Deretter må du få legalisert dokumentet ditt hos Utenriksdepartementet, 
eller hos Fylkesmannen dersom hjemlandet ditt er part i 
apostillekonvensjonen. Ta kontakt med Konsulatseksjonen i 
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Utenriksdepartementet for nærmere informasjon.  
 

3. Hvis det er Utenriksdepartementet som legaliserer dokumentene dine, vil 
de returnere dokumentene til deg. Du må deretter sende/levere 
dokumentene til den aktuelle ambassaden/konsulatet for det landet du 
skal bruke dokumentene i. Dersom det er fylkesmannen som har 
legalisert dokumentene dine, trenger du ikke sende dokumentene til 
ambassaden.  
 

I de fleste tilfeller er det ikke mulig å bekrefte norske papirer i utlandet. Det er 
derfor svært viktig at du husker på å gjøre dette før du reiser.  
 

Vaksiner 
 

 Dersom det er mer enn 10 år siden du ble vaksinert mot polio, difteri og 
stivkrampe, bør du ta nye vaksiner. Du bør også ta en vaksine mot 
hepatitt B.  
 

 Barn over ett år bør vaksinere seg mot hepatitt A, dersom de ikke har fått 
denne tidligere. Vaksinen mot Hepatitt A bør tas to ganger med 6-12 
måneders mellomrom for at vaksinen skal virke i omlag 10 år. 

 
 Hvis du vender tilbake til Somalia og Etiopia bør du også vaksineres mot 

gulfeber, dersom du ikke har fått denne vaksinen tidligere eller det er mer 
enn 10 år siden forrige gang du fikk vaksinen.  

 
 

Utmelding av Folkeregisteret 
 
Du må melde fra til Folkeregisteret om at du flytter fra Norge. Når du har mottatt 
melding fra Utlendingsdirektoratet om utreisedatoen din, sender du en 
flyttemelding til Folkeregisteret i kommunen din. Skjema for flyttemelding får du 
på postkontorene og hos Folkeregisteret. 
 

Adresseendring hos Posten 
 
Senest én uke før avreise bør du gi den nye adressen din til Posten. Du vil få 
tilsendt posten din til din nye adresse i hjemlandet, men du må betale portoen ut 
av Norge.  
 


