
FRIVILLIG ASSISTERT 
RETURPROGRAM

IOM kan hjelpe med assistert 
frivillig retur til hjemlandet ditt.

NORSK | NORWEGIAN

Frivillig assistert returprogram (VARP) tilbyr retur-
assistanse til asylsøkere og migranter i en irregulær 

situasjon i Norge. Målet for programmet er å assistere 
med velorganisert, human og verdig retur av migranter 

som frivillig ønsker å returnere til sine hjemland. 

IOMs returassistanse består av følgende tjenester:

- Returinformasjon og rådgivning.

- Anskaffelse av reisedokumenter

- Organisering av reisen.

- Assistanse ved avreise, i transitt og ved ankomst.

- Assistanse og transport til endelig bestemmelsessted.

- Videre oppfølging avhengig av tilgjengelighet og behov. 

Hvem kan søke?

1) Asylsøkere som:

- Venter på utfall av asylsøknaden.

- Har fått avslag på asylsøknaden.

- Har fått avslag på anke på asylsøknaden.

- Har trukket sin asylsøknad.

2) Enhver migrant som ikke har søkt asyl eller 
som ikke har lovlig opphold i Norge.

Fordelene med å reise med IOM

Du betaler ikke for IOMs tjenester. De er gratis.

Du vil ikke stå i gjeld til den norske stat for din reise.

Du får hjelp til å anskaffe reisedokumenter ved behov.

Du blir informert på forhånd om når du skal reise. Dette 
gjør det mulig for deg å planlegge og forberede reisen, 

og å informere venner og slektninger i Norge og 
hjemlandet om din retur.

Du reiser som en vanlig passasjer.

IOM hjelper deg  til endelig destinasjon i hjemlandet.

IOM informerer ikke lokale myndigheter om din retur.

Du får assistanse ved avreise, i transitt og ved ankomst.

For enkelte nasjonaliteter er det mulig å søke om ekstra 
økonomisk støtte. For å vite om du kvalifiserer til slik 

støtte må du kontakte IOM.

VOLUNTARY ASSISTED RETURN PROGRAMME



IOM er tilgjengelig for personer som ønsker å returnere 
frivillig til hjemlandet sitt.

IOM er ikke underlagt norske myndigheter.

IOM kan ikke hjelpe deg med å få oppholdstillatelse eller 
flyktningstatus i Norge. Dersom du mener at din asylsak 
ikke ble gitt en rettferdig behandling, kan du kontakte 

advokat eller NOAS for videre assistanse.

IOM gjør deg oppmerksom på at før IOM kan assistere 
deg i sitt returprogram, må IOM få godkjenning fra 

norske myndigheter (UDI). UDI kan nekte enkelt-
personer å reise med IOM og grunnene for avslag blir 

ikke gjort kjent for IOM, kun deg personlig.

Politiet er ikke involvert i din frivillige retur med IOM.
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Nyttig informasjon

IOM arbeider ut fra prinsippet om at en human 
og velorganisert migrasjon er til det beste for 

både migranter og samfunn.

IOM arbeider internasjonalt for å:

Kontaktinformasjon

Assistere og håndtere utfordringer knyttet til migrasjon. 

Fremme forståelsen av migrasjonsspørsmål.

Stimulere sosial og økonomisk utvikling 
gjennom migrasjon.

Opprettholde migranters verdighet og respekt.

Den internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM)

Besøksadresse:

 
Postadresse:

 
Telefon:

E-post:

Nettsted:

Søk på nettet:

Skippergata 33, andre etasje 
0154 Oslo

Postboks 8927 Youngstorget 
0028 Oslo

23 10 53 20

iomoslovarp@iom.int

www.iom.no

www.voluntaryreturn.com

Slik søker du
Dersom du ønsker å returnere til ditt hjemland med 

VARP må du fylle ut et IOM søknadsskjema. Dette kan 
gjøres via www.voluntaryreturn.com eller ved å 

kontakte IOM eller et av følgende steder: 
 

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Tlf.: 23 35 15 00 
E-post: udi@udi.no   Nettsted: www.udi.no 

 
UDIs regionskontorer

Oslo 
Tlf.: 23 35 15 00   Faks: 23 35 15 80 

Indre Østland 
Tlf.: 61 14 65 00   Faks: 61 17 08 95

Vest 
Tlf.: 55 30 09 99   Faks: 55 30 09 88

Sør 
Tlf.: 38 10 60 60   Faks: 38 02 04 80

Midt-Norge 
Tlf.: 73 10 40 00   Faks: 73 10 40 64

Nord-Norge 
Tlf.: 76 96 58 10   Faks: 76 96 58 39 

 
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Tlf.: 22 36 56 60 
E-post: noas@noas.org   Nettsted: www.noas.org 

Besøksadresse: Torggata 22, 0183 Oslo 
 

Asylmottak


