
 

 

Hvis du ikke har oppholdstillatelse i  
Norge, må du returnere til hjemlandet ditt. 
Du kan søke om støtte til å reise hjem og 
begynne et nytt liv der.  

Du kan søke om assistert 
retur dersom du 
• har fått avslag på søknaden din om 

beskyttelse (asyl) eller opphold 
• venter på svar på søknaden din 
• er i Norge uten lovlig opphold 

Du får 
• økonomisk og praktisk støtte 
• hjelp til å skaffe pass og 

reisedokumenter 
• flybillett  
• rådgivning fra International 

Organization for Migration (IOM) i 
Norge.  

Hva slags økonomisk støtte 
kan du få? 

• Hvis du søker før utreisefristen din 
går ut, eller før du har fått en frist, får 
du 20 000 kroner. 
 

• Hvis du søker etter utreisefristen din 
går ut, får du 7 000 kroner og 2 000 
kroner per barn som var under 18 år 
da dere søkte assistert retur.  

Familier med barn får i tillegg en støtte på 
10 000 kroner per barn under 18 år som 
returnerer. Dette gjelder bare de som søker 
før utreisefristen går ut. 

Slik søker du 
Ring gratis til IOM på: 800 37 484 
 
Du kan også sende en e-post til 
iomoslovarp@iom.int   
 
Du finner søknadsskjema på www.iom.no    
 

 
 

Assistert retur 

Les mer på 
www.udi.no   

 

mailto:iomoslovarp@iom.int
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