
Assistert retur 
– et alternativ til ulovlig opphold



Asylprosessen
Utlendingsdirektoratet (UDI)  

behandler søknader om beskyttelse  

og vurderer sakene grundig. Vi  

vurderer risikoen for forfølgelse eller 

umenneskelig behandling ved retur, 

sterke menneskelige hensyn og  

tilknytning til Norge. 

 

Asylsøkere som får avslag på søkna-

den sin, kan klage til UDI. Dersom 

vedtaket ikke blir endret etter klagen, 

sendes saken videre til behandling i 

Utlendingsnemnda (UNE). Dersom 

UNE ikke endrer vedtaket, har perso-

nen fått et endelig avslag.

Utreiseplikt og tvangsretur
Alle som får avslag får en dato for 

utreise og beskjed om at de har en 

plikt til å forlate landet. Personer som 

ikke reiser innen utreisefristen, blir 

utvist og uttransportert av politiet. 

De får en gjeld til norske myndigheter 

tilsvarende det uttransporteringen 

koster, og et innreiseforbud til Norge 

og Schengen-området for en periode 

på mellom 1−5 år.

 

Økonomisk støtte
Den økonomiske støtten man får ved 

retur er gradert i forhold til utreise-

fristen og søknadstidspunktet. 

Barnefamilier får ekstra støtte. For 

enkelte land og grupper gir vi også 

praktisk hjelp til å finne arbeid,  

utdanning og bolig i hjemlandet. 

Returtiltak i mottakene 
Alle asylsøkere har en lovfestet rett til 

et sted å bo. Dette gjelder også asyl-

søkere med avslag. Mottaksbeboere 

UDI og International Organization for Migration (IOM) 

tilbyr praktisk og økonomisk støtte til asylsøkere, 

personer med avslag, og andre uten lovlig opphold 

i Norge som ønsker å returnere til hjemlandet.



med avslag får tilbud om en retur-

samtale og bistand fra IOM til å plan-

legge returen.

Returarbeid utenfor mottakene
Det er vanskelig å nå ut til personer 

uten lovlig opphold som lever utenfor 

asylmottakene. Mange jobber svart og 

unngår kontakt med myndig hetene. 

UDI samarbeider med frivillige  

organisasjoner som for eksempel 

IOM, innvandrerorganisasjoner og 

sektormyndigheter i kommunene. 

Målet er å sikre at flest mulig får  

informasjon om mulighetene ved  

assistert retur til hjemlandet, som  

et verdig og bærekraftig alternativ  

til ulovlig opphold, utvisning og  

uttransportering med politiet.

Ønsker du å vite mer om assistert retur?
www.udi.no 
www.iom.no



Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Hausmanns gate 21 
Pb. 8108 Dep. NO-0032 Oslo
+47 23 35 15 00


