
ENSLIGE MINDREÅRIGE 
OG UNGE VOKSNE

Vi kan gi deg noe å dra hjem til

NORSK | NORWEGIAN

BostøtteLevekostnaderFrivillig retur

IOM gir bostøtte for å hjelpe deg og din 
familie med boutgifter. Støtten kan brukes til 
å betale leie, forbedre boforhold eller kjøpe 
nødvendige møbler. IOM kan også betale for 
at du skal kunne bo på et omsorgssenter eller 

et annet sted som er trygt for deg, om du 
ikke kan bo sammen med familien din.

Dersom du ikke har behov for bostøtte kan 
pengene brukes på din utdanning eller annen 

opplæring. Bostøtten er på kr 8.000.

IOM betaler for at du skal få mat, klær og 
andre nødvendigheter med en gang etter du 
er kommet hjem. IOM kan også betale disse 

pengene til dine foresatte for at de skal kunne 
bruke dem på deg og familien.

Denne støtten er på kr 8.000 og utbetales 
som regel kort tid etter at du har kommet 

tilbake til hjemlandet.

IOM støtter barn og unge voksne som vil reise 
tilbake til sitt hjemland. Dette gjelder barn 

under 18 år uten foreldre i Norge eller unge 
voksne som kom til Norge da de var 18 år 

eller yngre og nå er under 23 år. IOM betaler 
reisen i tillegg til en økonomisk 

reintegreringsstøtte på kr 42.000. Pengene 
som IOM betaler for ulike tjenester i 

hjemlandet er ment for at du skal få hjelp til 
de viktigste tingene du trenger etter at du er 

kommet hjem, og for at du skal kunne 
fortsette utdannelsen din. IOM tenker også 
på familien din, slik at støtten skal komme 

hele familien til gode.



Kontakt IOM Oslo

Telefon: 23 10 53 20

E-post: iomoslovm@iom.int

www.iom.no

Du kan også komme innom vårt 
kontor i Skippergata 33 i Oslo for å 

få mer informasjon.

Viktig å viteMedisinsk støtteUtdanning

- IOM sine tjenester er gratis.

- Alle søknader må godkjennes av 
Utlendingsdirektoratet (UDI).

- Du reiser som en vanlig passasjer.

- IOM informerer ikke lokale myndigheter 
om din ankomst.

- Du vil ikke stå i gjeld til norske myndigheter.

- IOM er en uavhengig mellomstatlig 
organisasjon.

IOM kan betale for at du skal få medisiner 
og gå til lege eller tannlege. Denne støtten 

er på kr 2.000.

Hvis du er frisk og ikke trenger behandling, 
kan pengene brukes på utdanning eller 

bostøtte.

Oppstart av egen bedrift
IOM vil hjelpe med leie av lokaler, lisenser og 

avgifter, transportutgifter, utstyr og varer.

Tillegg til arbeidslønn
Lønn til deg som velger å ha praksis eller være 

lærling, eller selv har funnet deg jobb.

Her er det mange muligheter å velge blant og 
det er du som bestemmer hva du vil gjøre når 

du kommer tilbake til hjemlandet ditt. For å 
kunne hjelpe deg er det viktig for IOM å få 

vite om dine interesser og behov.

Utdanningsstøtten er på kr 24.000. IOM 
betaler for at du kan fortsette på skole eller 
ta videre utdanning. IOM betaler for skole 

eller kurs, innkjøp av skolemateriell, bøker, PC 
og transport til og fra skolen.

Deler av pengestøtten kan også brukes 
til følgende:

Yrkesopplæring
IOM betaler for opplæring eller kurs for at 
du skal lære et yrke og for materiell du vil 

trenge til dette.


