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Oppholdsordninger for mulige ofre for menneskehandel 

• Refleksjonsperiode

• Begrenset opphold

• Asylsøknad

• Framtidig risiko ved retur til hjemlandet

• Vitnebestemmelsen

• Sterke menneskelige hensyn

Assistert retur

UDI behandler også søknader om assistert retur. 

Hjemreise tilrettelegges av IOM.
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Kollektiv beskyttelse

• Ukrainske borgere kan søke om kollektiv beskyttelse. 
Se hvem som omfattes av ordningen på udi.no. 

• Man søker asyl hos politiet: 

• På Nasjonalt ankomstsenter eller annet 
registreringssted

• Slik søker ukrainske borgere kollektiv beskyttelse i 
Norge – Politiet.no

• Kollektiv beskyttelse: Det foretas en kollektiv 
gruppevurdering. (utl. § 34).

• Det foretas ikke en individuell vurdering av hver søknad 
slik som for ordinære asylsøknader. (utl. § 28). 
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https://www.politiet.no/tjenester/opphold-i-norge-og-asyl/ukraina/slik-soker-ukrainske-borgere-kollektiv-beskyttelse-i-norge/
https://www.udiregelverk.no/rettskilder/lover-og-forskrifter/lover-og-forskrifter-2/utlendingsloven---utlendl/#kapittel-4-paragraf-7
https://www.udiregelverk.no/rettskilder/lover-og-forskrifter/lover-og-forskrifter-2/utlendingsloven---utlendl/#kapittel-4-paragraf-1


Rettigheter i asylsøkerfasen

• Personer som søker om kollektiv beskyttelse 

har status som asylsøkere, og tilsvarende 

rettigheter, blant annet:

▪ Rett til et trygt sted å bo i mottak 

▪ Rett til økonomisk støtte 

▪ Rett til helsehjelp via offentlige helsetjenester

• Hvis man vil bo privat kan man søke om 

midlertidig alternativ mottaksplass (udi.no).
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https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/flyktninger-og-asylsokere/
https://www.udi.no/asylmottak/jobber-i-en-kommune/midlertidig-alternativ-mottaksplass-for-personer-fra-ukraina/


Rettigheter kollektiv beskyttelse

• Tidsbegrenset tillatelse, med varighet ett år av gangen, 

i inntil tre år. Gir ikke rett til permanent opphold.

• Rett på helsehjelp via offentlige helsetjenester

(helsenorge.no)

• Rett til å jobbe i Norge.

• Barn har rett til barnehageplass og skolegang.

• Rett til å delta i introduksjonsprogrammet

• Gir grunnlag for familieinnvandring til Norge etter 

vanlige regler

• Rett til bosetting i en kommune – les mer på 

imdi.no/ukraina
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https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/flyktninger-og-asylsokere/
https://www.imdi.no/ukraina/


Nyttige lenker

• Informasjon om krisen i Ukraina - UDI

• UDIs sider om kollektiv beskyttelse

• Slik søker ukrainske borgere kollektiv beskyttelse i 

Norge – Politiet.no

• IMDIs sider om bosetting

• IMDIs sider om tolking 

• Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge
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https://www.udi.no/krisen-i-ukraina/
https://www.udi.no/krisen-i-ukraina/vare-i-norge/beskyttelse-i-norge/skal-soke-rettigheter-og-plikter/
https://www.politiet.no/tjenester/opphold-i-norge-og-asyl/ukraina/slik-soker-ukrainske-borgere-kollektiv-beskyttelse-i-norge/
https://www.imdi.no/ukraina/informasjon-til-kommunene-om-bosetting-av-ukrainske-flyktninger/
https://www.imdi.no/ukraina/om-tolking-for-kommunene/
https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/flyktninger-og-asylsokere/


www.udi.no


