[norsk/engelsk]

Hvorfor har jeg representant?
•
•
•

du er under 18 år
du har søkt om asyl eller refleksjonsperiode
du er i Norge uten mamma og pappa

Hva skal representanten din gjøre?
•
•
•
•
•
•
•

være med deg på samtaler med utlendingsmyndighetene
besøke deg for å høre hvordan du har det
spørre deg om hva du ønsker
hjelpe deg med utlendingssaken din
ha kontakt med norske myndigheter på dine vegne
hjelpe deg hvis du vil reise hjem
ikke si videre det du forteller med mindre du ønsker det

Hva er ikke representantens oppgaver?
•
•
•
•
•

ha deg på overnatting
ta deg med på ferie og utflukter
gi deg gaver eller kjøpe klær til deg
følge deg til møter med norske myndigheter
å være din nye mamma eller pappa

Hva er fylkesmannens oppgaver?
•
•
•
-

fylkesmannen oppnevner representant
fylkesmannen passer på at representanten gjør jobben sin
du kan kontakte fylkesmannen om du har spørsmål eller
ønsker å bytte representant
telefonnummer 22 00 38 00 eller 458 42 685
e-postadresse fmoaemahjelp@fylkesmannen.no

Representanten jobber ikke for
politiet eller Utlendingsdirektoratet
(UDI)
Representanten skal jobbe for deg og
dine rettigheter

On the next page, you will find information in your own language.
(På den andre siden finner du informasjonen på ditt språk.)

[norsk/engelsk]

Why do you have a guardian?
•
•
•

you are under the age of 18,
you have applied for asylum or a period of reflection
you are in Norway without your mum and dad

What is your guardian expected to do?
•
•
•
•
•
•
•

take part in talks you have with the immigration authorities
visit you to check how you are doing
ask what you want
help with your immigration case
have contact with the Norwegian authorities on your behalf
help you if you want to return home
not tell anyone else what you tell him/her unless you want him/her to do so

What is your guardian not expected to do?
•
•
•
•
•

have you stay overnight at his/her house
take you on holidays and trips
give you gifts or buy clothes for you
pick you up and take you to meetings with the Norwegian authorities
be your new mum or dad

What are the County Governor’s duties?
•
•
•
-

the County Governor appoints a guardian
the County Governor makes sure that the guardian does
his/her job
you can contact the County Governor if you have any
questions or want to change your guardian
phone number: 22 00 38 00 or 458 42 685
email address: fmoaemahjelp@fylkesmannen.no

Your guardian does not work for the
police or the Directorate of
Immigration (UDI)
Your guardian will work on your
behalf and look after your rights

På den andre siden finner du informasjonen på norsk

