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Rundskriv som dekker returarbeid i EM mottak:

• RS 2012 – 2012 Krav til arbeid med oppvekstmiljø

• RS 2012-019: Krav til returarbeid i mottak

• RS 2015-005 Returfremmende midler til individuelle 

tiltak for EMA

• RS 2009-041: Krav til informasjonsarbeid i ordinære 

statlige mottak

• RS 2011 – 034: Krav til omsorgsarbeid

• RS 2012 – 018 : Krav til kartlegging
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RS 2012-019: Returarbeid  
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Obligatorisk retursamtale 

Mottaket skal innkalle alle 

enslige mindreårige, til 

individuell retursamtale 

etter:

1) Avslag UDI

2) Avslag UNE 

3) Vedtak om tidsbegrenset 

tillatelse fram til fylte 18 

år



Veien videre samtaleprosjekt

• Prosjektets hovedmål er å motivere beboere i asylmottak med avslag på søknad om beskyttelse 
til å returnere til hjemlandet gjennom returmotiverende samtaler. 

• Returrådgiveren er en mottaksansatt som jobber som returrådgiver i Veien videre, der 
hovedoppgaven er å følge opp personer i målgruppen gjennom individuelle, jevnlige og 
strukturerte samtaler. Veien Videre har for returrådgiverne bestått av flere ulike momenter/tiltak:

•

» Kompetanseheving i asylsaksfeltet (asylintervjuet, asylsaksbehandling, 
vurderinger av barnets beste osv)

» Landkunnskap

» Kunnskap om roller og oppgaver til viktige samarbeidsparter som UNE, PU og 
IOM

» Kompetanseheving på samtalemetodikk (MI)

» Tid til å praktisere MI

» Tid til og tilgang til tolk i individuelle samtaler

» Samlinger med andre returrådgivere

» Tett samarbeid med regionkontorets returkoordinator
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Veien Videre – 5 EM mottak 2015

• I perioden 01.01.15 - 31.12.15 har 
returrådgiverne i EM mottak hatt 

• 260 formelle og uformelle retursamtaler 

• 80 enslige mindreårig, 4 jenter og 76 gutter. 

• 20 søkt IOM om assistert retur gjennom 
programmet for sårbare grupper ( 8 har 
reist. 

• 2 blitt hentet med tvang og uttransportert 
med PU og 

• 3 har forsvunnet. 
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Orienteringssamtaler
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Ikke lett, men viktig 
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Rundkjøringsmodellen
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www.udi.no


