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LANDINFOS SATSINGS- 
OMRÅDER I 2018 
LANDINFO SKAL FORMIDLE KORREKT, RELEVANT OG OPPDATERT 
LANDKUNNSKAP TIL BRUKERNE I UTLENDINGSFORVALTNINGEN. 
DETTE OPPDRAGET ER FUNDAMENTET FOR LANDINFOS 
VIRKSOMHET OGSÅ I 2018. SAMTIDIG SOM MANDATET VÅRT STÅR 
FAST, SER VI AT VÅRT FAGFELT OG BRUKERNES FORVENTNINGER ER 
I ENDRING. 

Som en oppfølging av fjorårets brukerundersøkelse, har vi som mål å 
forsterke vårt arbeid for oppholdsavdelingene i Utlendingsdirektoratet 
(UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). For å gjøre våre tjenester mer 
relevante for denne delen av utlendings-forvaltningen, har vi begynt å 
lære mer om deres arbeid. Mer kunnskap om dette feltet vil på sikt 
styrke arbeidet overfor våre brukere.  

Landinfo vil i 2018 videreføre vårt systematiske utviklings-, metode- og 
kompetansearbeid. Vi vil tilstrebe en mer enhetlig og gjennomført form 
på våre rapporter. Notater om sentrale temaer skal bli mer 
sammenlignbare. Vi håper at dette kommer til å styrke rapportenes 
faglige konsistens og nytteverdi for leserne.  

Et annet hovedmål for metodearbeidet er å styrke vår formidlings-
kompetanse. Begrepsbruken skal være presis, og språket skal være 
klart. Et internseminar om klarspråk vil bli fulgt opp av et systematisk 
arbeid for å heve den språklige kvaliteten på våre produkter.  

Vi vil også øke kompetansen på å analysere informasjon som formidles 
gjennom elektronisk kildemateriell, eksempelvis videoklipp og lydfiler. 
Utviklingen på dette feltet går raskt, og vi ønsker å bli bedre til å forstå 
slik informasjon og til å sette den inn i en riktig kontekst.  

Ved siden av den skriftlige rapporteringen, er muntlig formidling av 
landkunnskap en sentral del av vår virksomhet. Dette gjelder 
landrådgivernes vitnemål i retten, deres landfaglige formidling i nemnd 
og Landinfos foredrag for saksbehandlere. I noen tilfeller holder vi også 
orienteringer for eksterne interessenter som for eksempel NOAS og 
advokater som representerer asylsøkere. Noen av disse foredragene vil 
bli gjort tilgjengelige via strømming. I tillegg til landrådgivernes 
foredragsvirksomhet vil vi fortsatt invitere eksterne foredragsholdere 
fra inn- og utland til faglige diskusjoner i Landinfo. 
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Sikkerhet og god beredskap er avgjørende for Landinfos reisevirksomhet. I tett samarbeid 
med UDI vil vi fortsette å profesjonalisere vårt arbeid med risikoanalyser i forkant av reiser, 
skreddersydd kursing av våre ansatte og kriseberedskap.   

Europeisk og annet internasjonalt samarbeid og nettverksbygging – om metodeutvikling, 
informasjonsinnhenting og -utveksling – har blitt viktigere for landkunnskapsarbeidet de 
siste årene. Vi vil videreføre det gode samarbeidet med våre nordiske søsterorganisasjoner, 
med fagenheter i andre europeiske land, med Det europeiske støttekontoret for asyl 
(EASO) og med deltakerne i forumet International Consultations on Migration, Asylum and 
Refugees (IGC).  

Landinfos faglige uavhengighet og vår rolle som fagorgan er grunnpilarene for vår 
virksomhet. Innenfor disse rammene vil vi bidra til en opplyst offentlig debatt om 
landkunnskapen generelt, og om Landinfos rolle spesielt. Våre nye nettsider skal gjøre det 
lettere for offentligheten å danne seg et korrekt bilde av Landinfos arbeid og rolle på 
utlendingsfeltet. 
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SITUASJONEN FOR SIVILE I AFGHANISTAN
PÅ OPPDRAG FRA UDI UTARBEIDET 
LANDINFO I LØPET AV 2017 EN REKKE 
RAPPORTER OM SIKKERHETSFORHOLD 
I ULIKE PROVINSER OG REGIONER I 
AFGHANISTAN.  

For å kunne danne seg et bilde av 
sikkerhets-situasjonen i ulike områder av 
landet, har utlendingsmyndighetene 
ønsket oppdatert informasjon om flere 
forhold slik som omfanget av 
sikkerhetshendelser, antall sivile ofre, 
konfliktbildet og aktører samt antallet 
internt fordrevne.  

Kildesituasjonen og informasjons-
tilfanget er et krevende aspekt ved dette 
arbeidet. Sikkerhetssituasjonen i 
Afghanistan er flytende og uoversiktlig, 
og den kan endre seg raskt. Det er 
utfordrende å skaffe pålitelig 
informasjon om den militære konflikten i 
landet samt sammenlignbare data over 
tid. Dette gjelder både for områder der 
det pågår kamper og hvor tilgangen til 
kilder og informasjon er liten, og for 
områder der det generelt foreligger lite 
informasjon på grunn av områdets 
begrensede relevans i en større politisk, 
sikkerhets- eller samfunnsmessig 
kontekst. Det er også ulikt kildetilfang for 
de forskjellige regionene.  

Landinfo benytter informasjon fra en lang 
rekke sentrale kilder; fra internasjonale 
og nasjonale organisasjoner, til 
myndigheter og media. Videre reiser 
Landinfo jevnlig på informasjons-
innhenting til Afghanistan. Samtidig 
erfarer vi at det ved dybdeanalyse av 
enkelte provinser og spesifikke temaer, 
kan være vanskelig å få et så bredt 
kildegrunnlag som ønskelig. Begrenset 
kildetilfang og en vanskelig sikkerhets- 

 

situasjon i provinsene kan føre til at 
informasjonen som formidles, bygger på 
få kilder, som verken er verifisert eller 
kryssjekket med andre kilder eller annen 
informasjon. Ulike aktører i konflikten 
har ulike interesser, og vil styre 
informasjonen til egen fordel. Kildekritikk 
er derfor en vesentlig del av Landinfos 
arbeid. 

En generell utfordring er dessuten at kun 
et fåtall kilder fokuserer særskilt på 
sikkerhetssituasjonen for sivil-
befolkningen. Med unntak av United 
Nations Assistance Mission in 
Afghanistan (UNAMA), finnes det ikke 
etterrettelige kilder som systematisk 
rapporterer om sikkerhetssituasjonen for 
sivile afghanere. 

Alle våre rapporter om sikkerhets-
situasjonen i ulike provinser og regioner i 
Afghanistan publiseres på vår nettside. 
Rapportenes kildelister kan være et godt 
utgangspunkt for nærere studier. 

Tidligere president Hamid Karzai avbildet i Kabul  
Foto: Barbo Helling 
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KILDE- OG INFORMASJONSANALYSE 

LANDINFO HAR ET STORT ANSVAR NÅR VI SKAL FORSØKE Å BESKRIVE 
SITUASJONEN I ET GITT OPPRINNELSESLAND, OG VI ER AVHENGIG AV GODE OG 
PÅLITELIGE KILDER FOR Å FINNE TROVERDIG INFORMASJON.

Vi har utarbeidet egne retningslinjer for 
kilde- og informasjonsanalyse som er et 
godt hjelpemiddel i vårt arbeid. Slike 
analyser er helt sentralt for Landinfo, og 
temaet blir jevnlig debattert internt. 
Landinfo vil fremover i større grad 
synliggjøre metodebruk og kildekritikk i 
temanotatene våre, særlig i situasjoner 
der dette byr på spesielle utfordringer.  

Landinfo opererer ikke etter et 
kildehierarki, men i visse sammenhenger 
veier noen kilder tyngre enn andre. Vi 
innhenter informasjon på ulike måter: 
gjennom skriftlige kilder, muntlige 
kilder (fra informasjons-
innhentingsreiser), skriftlige 
henvendelser til kilder i det aktuelle 
landet og gjennom faglige nettverk. 
I tillegg gjør vi vurderinger basert på 
egne observasjoner. Mange av oss har 
lang erfaring og inngående kjennskap til 
forholdene i ulike land.  

Vi starter et oppdrag om landkunnskap 
med kildesøk: enten systematisk (bredt 
søk) eller kildestyrt. Dette avhenger av 
hva slags informasjon vi leter etter. Vi 
prøver å finne primær- eller original-
kilder, ettersom sekundærkilder ofte 
formidler informasjon som har gått 
gjennom flere ledd. Slik unngår vi også 
rundløyper, det vil si at én kilde refererer 
til en annen kilde, som igjen refererer til 
den første kilden. Jo flere kilder vi finner, 
desto bedre. Idealsituasjonen er flere 
ulike kilder med førstehåndskunnskap til 
et fenomen. Realiteten er imidlertid ofte 
en annen: Vi har ikke alltid tilgang på 

kilder som representerer ulike sider i en 
sak. Dette er vårt ansvar å påpeke og 
forklare.  

Når vi har funnet kildene, er neste skritt å 
vurdere dem. Hvordan er informasjonen 
fremskaffet, og hvorfor har kilden 
fremskaffet denne? Det er lett å 
konsultere de samme kildene gjentatte 
ganger. Men vi bør spørre oss selv: Er 
dette den mest relevante kilden for 
akkurat dette temaet? Og hvilken 
metode bruker kilden for å dokumentere 
og kryssjekke for eksempel menneske-

rettighetsovergrep? Ofte står vi i en 
situasjon der en eller flere av våre 

kilder, av sikkerhetsgrunner, ønsker 
å være anonyme. Ulempen med 

dette er mangel på gjennomsiktighet, 
mens fordelen er at kilden kan prate 

friere og kanskje gi flere opplysninger. 
Slike avveininger jobber vi fortløpende 
med.  

Informasjonsinnhenting fra krigsområder 
byr på særskilte utfordringer. Sikkerhets-
situasjonen gjør at vi ikke alltid kan reise 
inn, og det blir vanskelig å finne primær- 
og originalkilder. Samtidig kan kilder som 
befinner seg i selve krigssonen, være 
partiske og påvirket av konflikten. 
Spørsmålet er da om det finnes andre, 
mer pålitelige kilder, for eksempel 
internasjonale organisasjoner, uten nære 
bånd til partene i konflikten.  

Nyhetskilder kan også by på utfordringer. 
De ser ofte ikke det hele bildet av 
situasjonen, særlig hvis rapporteringen 
skjer nært i tid. Dessuten er det viktig å 
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stille seg spørsmålet om hvor 
nyhetskilden har informasjonen sin fra.  

Etter at vi har vurdert 
selve kilden, ser vi også 
kritisk på informasjonen 
kilden har gitt. Vi må 
avgjøre om informasjon-
en er relevant: Kaster den 
lys over akkurat det 
spørsmålet vi har stilt? 
Dernest må vi vurdere 
om påstandene er 
holdbare: Er det kilden 
sier i sitt kildemateriale, 
sant? Jo bedre vi kjenner 
omstendighetene informasjonen knytter 
seg til, desto mer kan vi også vite om 
hvilke begrensninger den har. Vi gjør oss 

opp en mening om det er andre kilder 
som eventuelt må konsulteres for å 
balansere og kontekstualisere 

informasjonen vi allerede 
har. 

Sosiale medier brukes i 
langt større grad nå enn 
tidligere. Vanligvis 
vurder-er vi denne typen 
kildemateriale etter de 
samme prinsippene som 
annen informasjon. Men 
det kan være spesielt 
utfordrende å klargjøre 
hvem forfatteren er, og 

hvem som har kvalitetssikret 
informasjon.

NYE NETTSIDER 

ARBEIDET MED GOD FORMIDLING AV LANDKUNNSKAP INTERNT OG EKSTERNT ER SENTRALT FOR 
LANDINFO. 

Landinfo.no gir offentligheten tilgang til Landinfos egne publikasjoner. I 2017 hadde nettstedet omtrent 
168 000 sidevisninger og 30 000 unike brukere. De rundt 1000 publikasjonene ble lastet ned i overkant 
av 37 000 ganger. Aller mest populært, med 933 nedlastinger alene, var «Afghanistan: Sikkerhets-
situasjonen i den nordlige regionen», fulgt av flere andre sikkerhetsnotater fra områder i Afghanistan.  

I november 2017 startet arbeidet med nye nettsider. De nye sidene er utviklet med tanke på god og enkel 
informasjonstilgang for offentligheten. Nettstedet har universell utforming, ny design og noe utvidet 
søkefunksjonalitet. Tilgjengelige, oppdaterte og oversiktlige sider ble lansert i mai 2018. 

Informasjonsinnhenting fra 
krigsområder byr på 

særskilte utfordringer. 
Sikkerhetssituasjonen gjør 
at vi ikke alltid kan reise 

inn, og det blir vanskelig å 
finne primær- og 

originalkilder. 
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LANDINFOS OPPGAVE 
DISKUSJONER OMKRING RETUR TIL AFGHANISTAN, SÆRLIG FOR ENSLIGE MINDRE-
ÅRIGE ASYLSØKERE, PREGET DET OFFENTLIGE ORDSKIFTET HØSTEN 2017. DEBATTEN 
VISTE AT MANGE AKTØRER, TIL TROSS FOR AT LANDINFO HAR EKSISTERT I OVER TI ÅR, 
HADDE EN UKLAR OG TIL TIDER URIKTIG OPPFATNING AV LANDINFOS ROLLE, VÅRT 
ARBEID OG INNHOLDET I VÅRE RAPPORTER. GJENNOM DENNE ÅRSRAPPORTEN, MEN 
OGSÅ GJENNOM ARTIKLER OG ANDRE BIDRAG TIL MEDIA, ØNSKER VI Å SKAPE EN 
BEDRE FORSTÅELSE AV LANDINFOS ROLLE. PÅ DENNE MÅTEN HÅPER VI Å KUNNE 
MEDVIRKE TIL EN OPPLYST DEBATT.  

Landinfo er faglig uavhengig. Det inne-
bærer at våre oppdragsgivere ikke kan 
instruere oss i faglige spørsmål som 
hvilken landkunnskap vi fremlegger på de 
forespørslene vi får. Samtidig er vår rolle 
begrenset til landkunnskapen. Vi deltar 
derfor ikke i den beslutningsfattende 
saksbehandlingen eller i utformingen av 
praksis. Vi tar heller ikke stilling til om det 
er forsvarlig å returnere en person til 
hjemlandet eller et trygt tredjeland. Det 
er altså ikke Landinfos oppgave å 

bestemme om det trygt å sende noen 
tilbake til Afghanistan, eller til andre land. 

Vår oppgave er å formidle korrekt, 
oppdatert og relevant landkunnskap til 
utlendingsforvaltningen, hovedsakelig 
Utlendingsdirektoratet (UDI) og 
Utlendingsnemnda (UNE).  Vi har derfor 
dyktige dokumentalister/researchere og 
landrådgivere med gode analytiske evner 
og lang arbeidserfaring med landene og 
områdene de har ansvar for.  

Flyktningleir i Bangladesh 
Foto: Eli Melby 
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Å gi en kompetent fremstilling og analyse 
av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, 
var en av våre viktigste oppgaver i 2017. I 
løpet av året skrev vi 15 rapporter om 
sikkerhetssituasjonen i ulike provinser og 
regioner i landet. Rapportene har vært en 
del av grunnlaget for utarbeidelse av 
praksis vedrørende retur til Afghanistan. 
Mer om Landinfos arbeid med disse 
rapportene, finner du på side 5.  

I tillegg har vi naturligvis formidlet 
kunnskap om mange andre land og 
problemstillinger. 

Vårt samfunnsoppdrag er grunnlaget for 
Landinfos arbeid.  Vi skal bidra med land-
kunnskap om temaer som oppdrags-
giverne våre anser som relevante. Det 
krever at landrådgiverne løpende og tett 
følger den politiske, sikkerhetsmessige, 
menneskerettslige, sosiale og kulturelle 
situasjonen i en lang rekke land og 
områder.  

Landinfos rapporter beskriver faktiske 
forhold, som for eksempel om 
situasjonen for returnerte asylsøkere i 
Usbekistan og kristne konvertitter og 
hjemmekirker i Iran. 

Landinfo diskuterer gjerne våre 
fremstillinger: Er rapportene tilstrekkelig 
oppdaterte, har all sentral informasjon 
blitt tatt i betraktning? Landinfo kan 
derimot ikke debattere hvordan land-
kunnskapen kan anvendes, herunder 
hvordan praksis for en gruppe asylsøkere 
bør være, ei heller om en gruppe eller om 
en søker bør innvilges beskyttelse eller 
opphold.  

Foruten å gi våre oppdragsgivere god 
landkunnskap, håper Landinfo at 
rapportene våre kan medvirke til et 
opplyst ordskifte om situasjonen i 
hjemlandene til asylsøkere, flyktninger 
og innvandrere som kommer til Norge for 
å søke beskyttelse og opphold.  

Landinfo setter pris på interessen for vårt 
felt, og mottar gjerne tilbakemeldinger 
på arbeidet vi utfører. Våre rapporter er 
grundig kildeforankret med bruk av i 
hovedsak åpne kilder, og hver rapport 
har en kildeliste med lenker som kan 
konsulteres. 

LANDDATABASEN 

Landdatabasen er utlendingsforvaltningens interne landkunnskapsbase og Landinfos hovedkanal for 
formidling av skriftlig landkunnskap til utlendingsforvaltningen. Kjernebrukerne er saksbehandlere i UDI 
og saksbehandlere og nemndledere i UNE. I tillegg har Justis- og beredskapsdepartementet, 
Utenriksdepartementet, Nasjonalt ID-senter, politiet og enkelte andre etater tilgang til Landdatabasen.  

I 2017 var 102 land representert i Landdatabasen. For de fleste land finnes rapporter fra et bredt spekter 
av kilder; fra sentrale internasjonale organisasjoner til mindre kjente, lokale aktører. Temaer som 
menneskerettigheter, sikkerhet og politiske og sosiokulturelle forhold er godt dekket. Det er viktig for 
Landinfo at Landdatabasen oppleves som brukervennlig, oppdatert og relevant, og vi arbeider kontinuerlig 
med å sikre at brukerne er tilfredse med basen.  

Fem medarbeidere var direkte tilknyttet Landdatabasen i 2017. Dokumentalistene er samtidig tilknyttet 
de ulike regiondeskene og utgjør bindeleddet mellom basen og deskene.  
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LANDINFO I MOGADISHU  
LANDINFO GJENNOMFØRER ÅRLIG EN REKKE INFORMASJONSINNHENTINGSREISER. 
KILDENE VI HAR SAMTALER MED PÅ SLIKE REISER, ER VIKTIGE BIDRAG TIL VÅRT 
KILDETILFANG. SAMTIDIG KAN DET OFTE VÆRE SÆRLIGE UTFORDRINGER KNYTTET TIL 
DISSE KILDENE.  

 

I september 2017 reiste Landinfo nok en 
gang til Mogadishu. Dette var syvende 
gang på seks år at vi besøkte den 
somaliske hovedstaden. I likhet med 
tidligere reiser, var hovedformålet også 
denne gang å belyse sikkerhetsmessige 
forhold for den sivile lokalbefolkningen. 

For å kunne tegne et balansert og 
representativt bilde av forholdene, 
møtte vi en rekke ulike kilder, inkludert 
representanter for internasjonale og 
somaliske organisasjoner som arbeider i 
og utenfor hovedstaden, samt 
journalister, klanledere og andre lokale 
ressurspersoner. 

Bevissthet rundt de ulike kildenes ståsted 
og uavhengighet er gjennomgående 
viktig når Landinfo vurderer informasjon-
en vi får presentert. Somaliske medier og 
frivillige organisasjoner er ofte talerør for 
ulike klaner og klaninteresser. Dette kan 
prege kildenes fremstilling av ulike 
saksforhold.  

Internasjonale representanter har på den 
andre siden ikke nødvendigvis lang 
erfaring fra eller inngående kunnskap om 
Somalia, og kan derfor formidle feilaktig 
eller misvisende informasjon. Dessuten 
kan både internasjonale og somaliske 
organisasjoner ha motiver for å fremstille 
et fortegnet bilde av ulike forhold. 

Gamlebyen i Mogadishu 
Foto: Bjørn R. Claussen 
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Majoriteten av kildene Landinfo har møtt 
i Somalia gjennom årene, ønsker å være 
anonyme. Ulempen med dette er 
selvsagt at leserne ikke selv kan 
etterprøve om kildene er pålitelige. Å 
ivareta kildenes sikkerhet og arbeids-
situasjon, er likevel det viktigste. 

Landinfo benyttet også på vår siste reise 
anledningen til å reise rundt i Mogadishu 
for med egne øyne å se hvordan byen 
utvikler seg. Det har uten tvil skjedd store 
endringer siden vi besøkte Mogadishu 
første gang i begynnelsen av 2012.  
På den tiden kontrollerte  
al-Shabaabs militser fortsatt utkant-
områder av Mogadishu, og store deler av 
byen lå i ruiner og var nærmest 
folketomme. 

I dag er byen preget av et yrende folkeliv, 
trafikk, byggevirksomhet og handel.  

Mogadishu står imidlertid fortsatt 
overfor store sikkerhetsutfordringer. 
Blant annet gjennomfører al-Shabaab 
bombe- og skytterangrep mot hoteller og 
restauranter der myndighetspersoner 
oppholder seg. Disse angrepene rammer 
også tilfeldig forbipasserende. På reiser 
til Mogadishu føler Landinfo på noe av 
den usikkerheten som i ulik grad preger 
livene til dem som har byen som sitt 
hjem. 

Lido Beach, Mogadishu 
Foto: Bjørn R. Claussen 
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SIKKERHET PÅ REISE 
MANGE AV LANDINFOS INFORMASJONSINNHENTINGSREISER GÅR TIL OMRÅDER SOM 
KREVER HØY BEVISSTHET OM SIKKERHET. ARBEID MED SIKKERHET PÅ REISER HAR HØYESTE 
PRIORITET I LANDINFO.  

En vesentlig del av Landinfos arbeid er å innhente relevant og oppdatert informasjon, og 
medarbeiderne reiser derfor jevnlig til land og områder med betydelige sikkerhetsutfordringer. 

Alle våre medarbeidere som deltar på slike reiser, går gjennom omfattende sikkerhets- og 
førstehjelpskurs. Dette er av betydning for i best mulig grad å ivareta egen trygghet og være 
oppmerksom på utfordringene man kan møte.  

En omfattende risikogjennomgang før hver reise er et annet viktig forebyggende tiltak. Der blir 
mulige utfordringer identifisert slik at vi skal kunne ta gode og målrettede forholdsregler. Det er 
også nyttig å reflektere rundt forskjellige scenarier vi kan bli stilt overfor. Det vil kunne hjelpe oss 
med å ta riktige beslutninger selv under press.  

Bilulykker er et eksempel på risiko. For å forebygge dette må vi ha en bil som er tilpasset våre 
behov og, dersom det er mulig, velge sikre veier og unngå nattkjøring. Dersom ulykken først er 
ute, er det avgjørende at førstehjelpskunnskapen og -utstyret er på plass. Det er også viktig at 
nødnummer samt navn og telefonnummer til nærmeste sykehus er lett tilgjengelig.  

Det er store sikkerhetsmessige forskjeller på stedene landrådgiverne reiser til. Reiser til et land 
kan kreve pansrede biler og andre sikkerhetsforanstaltninger når man skal bevege seg, og det kan 
være store begrensninger på hvilke bosteder som kan benyttes, mens i nabolandet kan 
transporten foregå ved bruk av alminnelig drosje og uten de samme bostedsbegrensingene. Et 
område med få sikkerhetsutfordringer kan derimot ha et svakt helsetilbud om ulykken skulle 
ramme.  

Landinfo samarbeider tett med norske ambassader og representasjoner i forbindelse med våre 
informasjonsinnhentingsreiser. Deres vurderinger veier tungt når vi skal planlegge sikkerhets-
opplegget rundt våre reiser.  

En rekke andre elementer er også avgjørende av sikkerhetshensyn, herunder gode 
meldingsrutiner internt i delegasjonen og til ledelsen i Norge. Dersom det oppstår større og 
uforutsette endringer av programmet, må ledelsen informeres. Hvis man i tillegg befinner seg i 
et område med dårlig telefondekning, må det på forhånd planlegges hvordan kommunikasjonen 
skal foregå, for eksempel ved bruk av satellitt-telefon. 

Man kan selv ta enkle forholdsregler som bidrar til bedre personlig sikkerhet. Man må for 
eksempel være oppmerksom på hva som skjer rundt seg og unngå dårlig opplyste gater i områder 
der man ikke er kjent. Låste bildører og lukkede vinduer kan være det som skal til for å hindre 
overfall og ran. 
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LANDINFOS LANDSEMINARER 
 

LANDINFO ORGANISERER MED JEVNE MELLOMROM FOREDRAG ELLER 
HELDAGSSEMINARER MED EKSTERNE EKSPERTER. MÅLGRUPPEN ER LANDINFOS 
BRUKERE I UTLENDINGSFORVALTNINGEN, OG GODT OPPMØTE TYDER PÅ AT SLIKE 
SEMINARER ER POPULÆRE BLANT VÅRE BRUKERE. 

 

I løpet av 2017 arrangerte Landinfo 
seminarer om en rekke land, inkludert El 
Salvador, Honduras, Usbekistan, Ukraina, 
Tyrkia, Libya, Irak og Iran. Innlederne har 
vært eksperter fra internasjonale 
akademiske institusjoner eller 
menneskerettighetsorganisasjoner, samt 
journalister, advokater og menneske-
rettighetsforkjempere fra de aktuelle 

landene. Saksbehandlere i UDI og UNE 
har gitt positive tilbake-meldinger på 
seminarene som en kjærkommen 
anledning til å møte kilder og stille 
spørsmål. I tillegg til saks-behandlere 
inviteres gjerne også andre deler av 
utlendingsforvaltningen til slike 
seminarer. I enkelte tilfeller stiller 
dessuten landrådgivere fra andre lands 
utlendingsmyndigheter.  

Ett av seminarene handlet om 
sikkerhetssituasjonen i det krigsherjede 
Libya. Journalist og forsker Mary 
Fitzgerald presenterte en oversikt over 
de mange militsene som opererer i 
Tripoli-området og forklarte hvordan 
krigssituasjonen påvirker eiendoms-
rettigheter i den libyske hovedstaden. 
Journalist Mustafa Fetouri forklarte 

hvordan dagliglivet fortoner seg for 
libyere som lever under presset av en 
konstant utrygg sikkerhetssituasjon. 

Våre landseminarer er en mulighet til å 
møte eksperter direkte. Slike 
arrangement har en ekstra verdi når det 
gjelder land som Libya, ettersom 
sikkerhetssituasjonen for tiden gjør at 
Landinfo ikke kan reise dit for å innhente 
førstehåndsinformasjon. 

Våre landseminarer er en mulighet til å møte eksperter 
direkte. Slike arrangement har en ekstra verdi når det 

gjelder land som Libya, ettersom sikkerhetssituasjonen 
for tiden gjør at Landinfo ikke kan reise dit for å 

innhente førstehåndsinformasjon. 
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Landinfo arrangerte også et heldags-
seminar om Iran, med fokus på 
rettsvesenet, sikkerhetsapparatet og 
markedet for kjøp og salg av asylhistorier 
på internett. Den iranske advokaten og 
menneskerettighetsaktivisten Leila 
Alikarami presenterte oppbygningen av 
det iranske rettsvesenet, utstedelse av 
rettsdokumenter og prosedyre i straffe-
saker. Alikarami har arbeidet som 
advokat i Iran og kunne dermed formidle 
et unikt innblikk i hvordan rettssystemet 
fungerer i den iranske republikken, som 
er et relativt lukket land.  

Sosiologiprofessor Abbas Vali forklarte 
hvordan en rekke konkurrerende 

sikkerhets- og etterretningstjenester 
kontrollerer alle deler av samfunnslivet i 
Iran. Landrådgiver David Arn fra 
analyseenheten for sveitsiske utlendings-
myndigheter, Statssekretariat für 
Migration (SEM), presenterte fenomenet 
kjøp og salg av asylhistorier på internett, 
basert på en gjennomgang av persiske 
nettsteder som tilbyr slike tjenester.  

I forbindelse med landseminarer holdes 
gjerne separate møter mellom de 
eksterne ekspertene og landrådgiverne. 
På den måten blir slike seminarer også en 
anledning til informasjonsinnhenting og 
til å knytte nærmere kontakt med 
sentrale, internasjonale kilder. 

 

 

David Arn foreleser om asylhistorier til salgs på internett 
Foto: Anita J. G. Lim 
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SVÆRT GODE RESULTATER I 
BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 
Landinfo er det sentrale fagorganet for 
formidlingen av korrekt, relevant og 
oppdatert landkunnskap til utlendings-
forvaltningen. På grunn av Landinfos rolle 
som faglig uavhengig kunnskapsorgan, 
står vi på mange måter utenfor UDI og 
UNE. Samtidig som vi må verne om vår 
uavhengighet, må vi sørge for at våre 
tjenester er relevante for beslutnings-
fatterne. 

Brukerundersøkelsene, som vi i 
samarbeid med konsulenter fra Difi har 
gjennomført siden 2007, er derfor et 
viktig verktøy som blant annet forteller 
oss i hvilken grad vi treffer kjerne-
brukernes behov.  

Ved hjelp av tilbakemeldingene kan vi 
spisse våre tjenester og forbedre 
Landinfos faglige utviklingsarbeid. 

Det er brukeropplevelsen som står 
sentralt i undersøkelsen. Spørsmålene 
dreier seg blant annet om hvor tilfredse 
brukerne er med Landinfos tjenester, 
opplæringstilbud, faglige kvalitet, 
kompetanse og relevans.   

Oversvømmelse i Somaliland langs veien mellom Wajaale og Hargeisa 
Foto: Grethe Neufeld 
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«Jeg har kun opplevd bidrag med svært 
høy kvalitet […]. Bidragene er helt 

sentrale i saksbehandlingen.» 

Fra kommentarfeltet i brukerundersøkelsen 2017 
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NOEN RESULTATER FRA UNDERSØKELSEN  

Et viktig funn er at våre brukere fortsatt er meget fornøyde med våre tjenester. Dette 
gjelder både landrådgivernes kompetanse samt kvaliteten på våre produkter og tjenester, 
Landinfos service og ikke minst kvalitet og relevans av opplæringen. På alle disse områdene 
har Landinfo fått høy score, og på en del områder har vi til og med klart å toppe det veldig 
gode resultatet fra 2015. Vi ser også at det ikke er betydelige forskjeller mellom Landinfos 
regiondesker: alle deskene har fått gode eller veldig gode tilbakemeldinger. 

Foruten et bilde av hvordan brukerne vurderer våre tjenester, gir brukerundersøkelsen et 
godt grunnlag for å prioritere Landinfos ressursbruk og for å planlegge arbeidet videre. 

 

1

2

3

4

5

6

Landdatabasen Temanotatene Responsene Møte med landrådgiver

2007 2008 2009 2011 2013 2015 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 

• Brukerne blir bedt om å 
vurdere ulike påstander på 
en skala fra én til seks, der 
seks er beste karakter. 
  

• Spørsmålene skal i størst 
mulig grad være identiske 
fra år til år, slik at 
resultatene kan 
sammenlignes.  

 
• Svarprosenten lå i 2017 på 

48 prosent.  

Kvalitet Landinfos tjenester: alle respondenter 
2007–2017 
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«Landrådgivere i nemndmøter stiller godt forberedt og 
har evne til å formidle både informasjon og 

informasjonsusikkerhet der det er aktuelt. De opptrer 
profesjonelt og saklig og holder seg til fagrollen på en 
god måte. De er lette å forholde seg til i forberedelsen 

av saken før møtet (avtale tidspunkt osv.)» 

Fra kommentarfeltet i brukerundersøkelsen 2017 
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Landdatabasen Temanotatene Responsene Møte med landrådgiver

2007 2008 2009 2011 2013 2015 2017

Relevans Landinfos tjenester: alle respondenter 2007–2017 

1

2

3

4

5

6

Mengde oppl. Faglig kvalitet Evne til å formidle Nytteverdi

2007 2008 2009 2011 2013 2015 2017

Opplæring: alle respondenter 2007–2017 
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«Eg har gjennomgåande god erfaring med Landinfo i 
nemndmøter/rettssaker. Det er veldig beroligande å ha 

Landinfo tilstade i nemndmøte for at nemndmedlemmene 
skal få klare svar på spørsmål som er relevante for saka, 

og som det kanskje ikke er skrive noko om i temanotat o.l. 
Mi erfaring er at Landinfo svarer godt, også på spørsmål 

som dei ikkje nødvendigvis har førebudd seg på.» 

Fra kommentarfeltet i brukerundersøkelsen 2017 



 

 

År
sr

ap
po

rt
 2

01
7 

 

VITNEMÅL I RETTEN 

SAKKYNDIG VITNEMÅL I RETTEN ER EN 
VIKTIG OG PRIORITERT OPPGAVE FOR 
LANDINFO. I 2017 VAR LAND-
RÅDGIVERNE SAKKYNDIG VITNE I TIL 
SAMMEN 122 SAKER, HOVEDSAKELIG 
UTLENDINGSSAKER, I OSLO TINGRETT 
OG BORGARTING LAGMANNSRETT. 

Et overordnet mål for Landinfo er at våre 
skriftlige produkter og muntlige 
uttalelser holder høy faglig kvalitet. Som 
et ledd i å styrke Landinfos vitnemål i 
retten, etablerte vi en intern 
arbeidsgruppe som skulle se på ulike 
sider ved landrådgivernes rolleutøvelse 
som sakkyndig vitne. Arbeidsgruppen 
skulle legge til rette for menings-
utvekslinger internt i Landinfo, og gi 
konkrete forslag til hvordan 
landrådgiverne kan løse denne 
vesentlige, men ressurskrevende 
oppgaven, på best mulig måte.   

Arbeidsgruppen, som besto av fire 
landrådgivere med bred erfaring fra 
vitnemål i retten, diskuterte ulike sider 
ved sakkyndig vitnemål, både med 
hensyn til forberedelser og selve 
saksfremstillingen.  

Landinfos vitnemål i retten var også tema 
for Landinfos internseminar, som ble 
holdt i Son i juni 2017. Arbeidsgruppen 
inviterte fem eksterne fagpersoner som 
kunne belyse rollen som sakkyndig vitne 
fra ulike ståsteder.   

Advokat Christian Galtung og 
advokatfullmektig Hans Nikolai Førde, 
begge fra Kluge Advokatfirma, og 
kommisjonærer for Regjeringsadvokat-
en, vurderte hvordan de opplever 
Landinfo i retten, og foreslo forbedrings-
punkter. Advokat Arild Humlen, med 
bred erfaring fra utlendingssaker, gikk 
gjennom formelle krav til rollen som 
sakkyndig vitne, og diskuterte Landinfos 
rolleutøvelse i lys av dette.     

Psykiater Lars Weisæth, som selv har 
bred erfaring som sakkyndig vitne, 
snakket om stress og stressmestring, 
både i forbindelse med rollen som 
sakkyndig vitne, og fra et mer generelt 
synspunkt.   

Filosof Einar Øverenget tok opp 
begrepene nøytralitet, objektivitet og 

uavhengighet, og reflekterte over 
hvordan disse begrepene kan 

forstås i landkunnskapsarbeidet og 
når Landinfo uttaler seg om et 
saksforhold i kraft av å være sakkyndig 
vitne.      

De interessante problemstillingene som 
kom opp i forbindelse med seminaret, ble 
fulgt opp gjennom diskusjoner og 
oppsummering blant medarbeiderne i 
Landinfo. Diskusjonene munnet ut i en 
huskeliste og råd som nå er inkorporert i 
retningslinjer om vitnemål i retten – et 
nyttig verktøy for landrådgiverne når de 
forbereder seg til sakkyndig vitnemål.
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2017 I TALL 
BRUKERNE I SENTRUM 

LANDINFO ER 
BRUKERORIENTERT. 
KJERNEBRUKERNE VÅRE ER 
UTLENDINGSDIREKTORATET 
(UDI) OG 
UTLENDINGSNEMNDA (UNE).  

Landinfos arbeid tar 
utgangspunkt i kjernebrukernes 
forespørsler om og behov for 
landkunnskap. Våre 
kjernebrukere er 
beslutningsfatterne i UDI og 
UNE. Dessuten bistår vi andre 
deler av 
utlendingsforvaltningen som 
for eksempel Region- og 
mottaksavdelingen, Politiets 
utlendingsenhet og Justis- og 
Beredskapsdepartementet. 
Videre besvarer vi 
henvendelser fra andre deler 
av forvaltningen, herunder 
politiet, og fra private aktører 
som for eksempel advokater, 
NOAS og journalister. 

Det er Landinfos 
samfunnsoppdrag å bistå UDI 
og UNE slik at de kan fatte 
beslutninger på grunnlag av 
korrekt og oppdatert 
landkunnskap. Dette oppdraget 
styrer hvordan vi organiserer 
Landinfos arbeid og hvilke 
oppgaver vi prioriterer. Å delta 
i nemndmøter og som 
sakkyndig vitne i retten, har 
høyeste prioritet og utgjør en 
stor del av Landinfos arbeid.  

ETTER REKORDÅRET 2016, VAR ANTALLET 
E-POSTBESVARELSER I 2017 TILBAKE TIL 

SAMME NIVÅ SOM I 2015. FORSKJELLEN I 
ANTALL E-POSTBESVARELSER PER DESK, 
GJENSPEILER STØRRELSEN PÅ DESKENE.  
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E-postbesvarelser 2017

Prosentvis fremstilling per desk. Desken for Europa har også land fra Sentral-Asia og 
Latin-Amerika i sin portefølje.  

 

19 



 

 

År
sr

ap
po

rt
 2

01
7 

 

 

 

 

 

BRUKERNE I SENTRUM 

 

Vi skal raskt besvare 
forespørsler om landkunnskap 
fra UDI og UNE. Temanotater, 
responser og e-poster utgjør 
vår skriftlige formidling. 
Forespørslene kan gjelde 
betydningsfull informasjon i en 
enkelt sak, for en gruppe av 
søkere, men også opplæring og 
oppdatering av landkunnskap 
om et land, et område eller for 
en særskilt gruppe søkere.  
Derfor utgjør muntlig 
formidling av landkunnskap til 
saksbehandlere – i form av 
seminarer, kurs og annen 
veiledning – en vesentlig del av 
vår virksomhet. 

Kontakt og tilbakemeldinger fra 
brukerne er svært viktig for 
Landinfo. Det skal sikre at vi 
oppfyller vårt 
samfunnsoppdrag. Annethvert 
år gjennomfører vi derfor 
brukerundersøkelser om blant 
annet Landinfos kompetanse, 
kvalitet og relevans. 
Undersøkelsen fra høsten 2017 
omtales på side 15-17. I tillegg 
gjennomfører vi 
brukerkontaktmøter med UDI 
og UNE der Landinfos 
medarbeidere får informasjon 
om deres arbeid og hvilke 
behov for landkunnskap de har 
på ulike felt.  

Arbeidet i Landinfo prioriteres i 
henhold til behovene hos 
brukerne våre. Vi ønsker å yte 
best mulig service og være en 
relevant aktør i 
utlendingsforvaltningen. 

Afrika
20 %

Asia
33 %Europa

8 %

Midtøsten
39 %

Nemndmøter 2017

Afrika
26 %

Asia
30 %

Europa
7 %

Midtøsten
37 %

Rettssaker 2017

LANDRÅDGIVERNE VAR SAKKYNDIGE 
VITNER I TIL SAMMEN 222 

NEMNDMØTER OG 122 RETTSSAKER I 
2017. 

 

Prosentvis fremstilling per desk. Desken for Europa har også land fra Sentral-Asia og 
Latin-Amerika i sin portefølje.  

 

Prosentvis fremstilling per desk. Desken for Europa har også land fra Sentral-Asia og 
Latin-Amerika i sin portefølje.  
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FAGLIG OG SPRÅKLIG 
KVALITETSSIKRING 

ALLE RESPONSENE OG TEMANOTATENE 
LANDINFO PUBLISERTE I 2017, BLE 
FAGLIG OG SPRÅKLIG KVALITETSSIKRET 
AV MEDARBEIDERE I ENHETEN. 
KVALITETSSIKRINGEN FØLGER GODT 
INNARBEIDEDE RUTINER, SOM SKAL 
SØRGE FOR AT PRODUKTENE HOLDER 
ET HØYT FAGLIG OG SPRÅKLIG NIVÅ.   

Den faglige kvalitetssikringen skjer 
hovedsakelig innenfor den aktuelle 
regiondesken. Det er viktig at minst én 
landrådgiver fra samme desk som 
forfatteren, leser gjennom et utkast til 
respons eller temanotat. Ved-kommende 
har gode forut-setninger for å sjekke at 
land-kunnskapen som formidles, er 
oppdatert og korrekt, og at kilde-
grunnlaget er godt. 

I 2017 jobbet vi med å styrke 
rutinene for den faglige 
kvalitetssikringen. Dette arbeidet startet 
i mars med et seminar ledet av Lynn P. 
Nygaard, som er spesialrådgiver for 
prosjektutvikling og publisering ved PRIO. 
Seminaret handlet om hva 
kvalitetssikringsrutiner kan og bør 
inneholde, hvilke aspekter ved en tekst 
en faglig tilbakemelding skal vektlegge, 
og hva som kjennetegner en god 
tilbakemeldingskultur. 

At det er verdifullt å også lese hverandre 
på tvers av regiondesker, kom klart frem 
under seminaret. Det er ikke nødvendig å 
ha inngående kunnskap om et land for å 
gi en faglig nyttig tilbakemelding. Også 
den som leser, vil ha stort utbytte av å 
vurdere tekster utenfor sin egen land-
ekspertise. I en slik prosess vil de mer 
allmenngyldige kvalitetskriteriene for 
formidling av landkunnskap bli vektlagt, 
noe som vil øke bevisstheten omkring 
hva god kvalitet er. Som en oppfølging til 
seminaret har vi derfor etablert en 
uformell ordning med kvalitetssikring på 
tvers av deskene. Hver enkelt land-
rådgiver er oppfordret til å få sine utkast 
lest av noen utenfor desken, som et 
supplement til de faste rutinene. 

Noen av produktene vi publiserte i 2017, 
ble også kvalitetssikret av eksterne 
fagpersoner. I tillegg til slike konkrete 

oppdrag, har landrådgiverne en 
løpende faglig utveksling med et 

bredt spekter av fageksperter i inn- og 
utland. Dette er med på å sikre at den 

landkunnskapen vi formidler til våre 
brukere, er av god faglig kvalitet.  

Den språklige kvalitetssikringen er det 
Landinfos interne redaksjonsråd som tar 
seg av. Medarbeiderne i denne gruppen 
påser at tekstene tilfredsstiller språklige 
kvalitetskrav, at de følger standardiserte 
kildehenvisningssystemer, samt at de er 
leservennlige og har et klart budskap. Det 
siste kommer vi til å følge opp i 2018 med 
et fagseminar om klarspråk.  
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LANDINFO HAR ET OMFATTENDE INTERNASJONALT SAMARBEID SOM 
FOREGÅR PÅ FLERE PLAN.  

Vi er sterkt involvert i det europeiske 
samarbeidet om landkunnskap i regi av 
Det europeiske støttekontoret for asyl 
(European Asylum Support Office, EASO). 
EASO har som mål å styrke og videre-
utvikle det europeiske samarbeidet på 
asylfeltet, og landkunnskapen utgjør en 
vesentlig del av støttekontorets arbeid.  

Landinfo deltok i 2017 i forskjellige 
landfaglige arbeidsgrupper, samarbeids-
fora og i EASOs «Strategic Network», et 
forum der lederne for de europeiske 
landkunnskapsenhetene diskuterer sam-
arbeidet på landkunnskapsfeltet. Vi har 
også bistått, i EASOs regi, andre 
europeiske landkunnskapsenheter med 

rapportskriving og metodeutvikling. 
Dessuten bidro vi aktivt til EASOs 
landfaglige publikasjoner: EASOs rapport 
om «Networks in Afghanistan» ble 
utarbeidet av Landinfo, og kvalitetssikret 
av landeksperter i Nederland, Østerrike 
og EASO.  

Landinfos landdatabase er tilknyttet den 
europeiske landkunnskapsportalen COI 
Portal. Derigjennom har landkunnskaps-
enheter i medlemslandene tilgang til 
offentlige dokumenter i vår landdatabase 
samtidig som vi har tilgang til deres.  

Videre deltar Landinfo i en arbeidsgruppe 
i Intergovernmental Consultations on  

LANDINFOS 
INTERNASJONALE ARBEID

Foto: University of Malta 
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Migration, Asylum and Refugees (IGC), en 
sentral plattform for diskusjoner om 
strategi og metode. Viktige temaer i 2017 
var blant annet bruken av digitale verktøy 
i landkunnskapsarbeidet, grensegangen 
mellom landkunnskap og praksis, samt 
utfordringene i 
forbindelse med 
kravene om raskere 
levering av 
landkunnskap («fast 
COI»). Samarbeidet i 
arbeids-gruppen betyr 
mye for Landinfo, 
ettersom IGC er det 
eneste etablerte 
internasjonale forum 
for å diskutere slik tematikk, ikke minst 
med våre samarbeidspartnere i USA, 
Canada, Australia og New Zealand. 

Landinfo arbeider tett med nordiske og 
andre europeiske søsterorganisasjoner. 
Dette samarbeidet omfatter 
informasjonsinnhenting, kvalitetssikring 
av funn samt avrapportering etter 
gjennomførte fellesreiser, metode-
diskusjoner, foredrag og fagseminarer. I 

2017 reiste vi til Afghanistan, Syria, Irak 
og Kasakhstan (Usbekistan-relatert) 
sammen med våre svenske kolleger. Vi 
har også etablert et nettverk av 
landrådgivere som jobber med spørsmål 
rundt utviklingen i Tyrkia. I tillegg til 

Landinfo er 
landeksperter fra 
England, Belgia, 
Nederland, Sverige og 
Sveits representert i 
dette nettverket. 

I 2017 ble 17 av våre 
rapporter oversatt til 
engelsk, i de fleste 
tilfeller på forespørsel 
fra andre land. Dette er 

et viktig aspekt ved vårt internasjonale 
samarbeid. Både utenlandske 
myndigheter og domstoler etterspør i 
økende grad oversatte Landinfo-
rapporter, og vi bruker betydelige 
ressurser på å kvalitetssikre oversettelser 
av våre produkter. Alle autoriserte 
oversettelser er tilgjengelige på vår 
nettside www.landinfo.no.  
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Både utenlandske myndigheter 
og domstoler etterspør i 
økende grad oversatte 

Landinfo-rapporter, og vi 
bruker betydelige ressurser på 
å kvalitetssikre oversettelser 

av våre produkter. 
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EASO-HOSPITERING                 
ETTER DEN STORE MIGRANTSTRØMMEN TIL EUROPA I 2015 OG 2016, HAR EASO SATT I GANG 
ULIKE TILTAK FOR Å BISTÅ LAND SOM HAR FÅTT SÆRLIG STORE UTFORDRINGER I ARBEIDET 
MED Å VURDERE ASYLSØKNADER.  

Italia og EASO undertegnet i desember 2016 en operasjonsplan med seks tiltak, hvor det ene var 
at EASO skulle gi bistand til den italienske landkunnskapsenheten Unità COI. Bistanden hadde 
fokus på fagdidaktikk i landkunnskapsarbeidet for medarbeiderne i landkunnskapsenheten og 
brukere innen italiensk asylforvaltning og rettsapparat. Ett av tiltakene var å legge til rette for at 
landrådgivere fra andre land i EASO-samarbeidet, hospiterte hos Unità COI for sammen med 
italienske kolleger å utarbeide grunnleggende landnotater om de fire største ankomstlandene til 
Italia: Nigeria, Bangladesh, Pakistan og Mali. Landinfo var involvert i arbeidet med alle de fire 
notatene. 

Pilotprosjektet, notatet om forhold i Nigeria, ble igangsatt i mars, da en landrådgiver fra Landinfo 
hospiterte tre uker i Roma. Unità COI hadde gått gjennom henvendelsene om landkunnskap de 
hadde mottatt fra italienske asylkommisjoner og domstoler de foregående 18 månedene. På basis 
av dette, ble det satt sammen en oversikt over sentrale temaer i asylsøknader fra nigerianere i 
Italia. Disse ble belyst i temanotatet som landrådgiveren sammen med en kollega fra Nederland 
og Italia utarbeidet i løpet av de tre ukene pilotprosjektet varte. Ved slutten av hospiteringen 
leverte gruppen inn utkastet sitt: Nigeria – Country Focus. Temanotatet ble siden faglig kvalitets-
sikret i regi av EASOs stab på Malta, og lansert under et landkunnskapsseminar om forhold i 
Nigeria, avholdt i Roma 12. og 13. juni. 

Etter pilotprosjektet om Nigeria fulgte tilsvarende samarbeidsprosjekter etter samme mønster 
for Bangladesh, Pakistan og Mali. Her bidro Landinfo i den faglige kvalitetssikringen av alle de tre 
temanotatene etter at prosjektgruppene utarbeidet sine utkast i samarbeid mellom 
medarbeidere i Unità COI og hospitanter fra ulike europeiske land.  

EASOs prosjekt hadde som hovedformål å tilføre Italias landkunnskapsenhet bedre verktøy til å 
møte behovene for landkunnskap hos italienske myndigheter. Men det har også bidratt til mer 
samarbeid mellom europeiske landkunnskapsenheter, og ikke minst til fire engelskspråklige 
temanotater om viktige forhold i fire store migrasjonsland. 
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Årsrapport 2017 

OPPLÆRING AV LANDRÅDGIVER-
KOLLEGER I SKOPJE, MAKEDONIA  
PÅ OPPDRAG FRA EASO VAR EN AV VÅRE LANDRÅDGIVERE I SKOPJE I NOVEMBER 2017 
FOR Å GI EN INNFØRING I “LANDKUNNSKAP FRA A TIL Å”. I LØPET AV FEM DAGER BLE 
DET GITT PERSONLIG VEILEDNING TIL VÅRE KOLLEGER DER.  
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Det makedonske asylkontoret, med to 
avdelinger, er plassert i Innenriks-
ministeriet. Registreringsavdelingen 
intervjuer og registrerer asylsøkere, 
mens Prosedyreavdelingen behandler 
sakene. De to landrådgiverne, ansatt fra 
2015, arbeider i Registrerings-
avdelingen.  

Landrådgiverne har et datasystem med 
svært liten kapasitet til å lagre og 
organisere data. Det finnes heller ikke 
noe elektronisk system for å dele 
landkunnskapspublikasjoner med 
brukerne. Publikasjonene blir derfor gjort 
tilgjengelige for brukerne i papirutskrifter 
plassert i kassetter i en hylle i et 
fellesareal. Frem til november 2017 var 
det blitt produsert 17 generelle land-
rapporter. Standardiserte responser om 
spesifikke temaer vil bli produsert fra 
2018, og også disse vil enn så lenge gjøres 
tilgjengelige kun i papirformat. 

Våre to kolleger i Skopje hadde ellers 
gjennomført noe trening i regi av EASO. 

Arbeidet deres var organisert slik at de 
også intervjuet og registrerte søkere, noe 
som la beslag på halvparten av 
arbeidstiden deres. De syntes 

landkunnskap ble lavt prioritert. I løpet 
av en treukers periode kom det ikke mer 
enn fire bestillinger om landkunnskap. 
Som regel skulle landkunnskapen 
forelegges raskt, da den ofte skulle 
brukes i et forestående intervju. 

Landinfos bidrag omfattet research-
metodikk, organisering og formidling av 
landkunnskap samt et forslag om 
oppgaveflytsystem. Et hyggelig tilbud om 
å høre på jazzmusikk mens vi jobbet, ble 
høflig avslått, men sammen med de to 
svært motiverte og interesserte 
kollegene, ble oppdraget snart riktig 
hyggelig og inspirerende. 

Ved slutten av oppholdet kunne vi 
kvittere ut de fleste temaer innen 
«landrådgiverkunsten» som 
gjennomgått, et enkelt system for 
arbeidsflyt var på plass, og det var blitt 
laget en mal for standardiserte 
responser. Landrådgiverne hadde 
dessuten skrevet en respons – basert på 
en reell henvendelse – i den foreskrevne 
«stil og orden». Alt i alt var uka i Skopje 
et givende oppdrag med erfaringer 
anvendt litt utenfor den vanlige boksen. 
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Uten særskilt avtale med Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og 
tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. 

 

Alle henvendelser om årsrapporten kan rettes til: 

Landinfo 
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon 

Storgata 33 A 
Postboks 8108 Dep 
N-0032 Oslo 
Tel: 23 30 94 70 
E-post: landinfo@landinfo.no  
www.landinfo.no 

Forside:  
Utsikt over Alger by fra Algers kasbah (gamlebyen) 
Foto: Anne Moseng Knutsen 
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