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Landinfos satsingsområder i 2019
Utlendingsforvaltningen er preget av store svingninger i ankomst-
bildet. Samtidig er våre brukeres forventninger i endring og fagfeltet 
vårt er i rask utvikling. I 2019 vil vi styrke Landinfos fleksibilitet, 
diskutere nye løsninger og bestrebe oss til å holde den faglige 
 kvaliteten på et høyt nivå.

Selv om Landinfos aktivitetsvolum ikke er direkte 
knyttet til antallet asylsøkere, har vi som følge av 
lavere ankomsttall måttet begynne å redusere antallet 
ansatte. Denne prosessen kommer vi til å videreføre i 
2019. Utviklingen byr imidlertid på noen utfordringer.

1. Verken kompleksiteten av landfaglige problem
stillinger, eller antallet land som Landinfo må ha 
kunnskap om, har blitt redusert. Dessuten ser vi et 
økende behov for bistand på temaer som Land
info så langt kun i liten grad har arbeidet med, 
som for eksempel kunnskap om forhold i enkelte 
land som er knyttet til Dublinavtalen.

2. For det andre utløser reduksjonen i staben et 
behov for større fleksibilitet hos den enkelte med
arbeider. Flere landrådgivere må ta ansvar for nye 
og større landporteføljer, uten at kvaliteten eller 
responstiden skal bli redusert.

3. For det tredje ser vi et økende behov for Landinfos 
tjenester utenom våre tradisjonelle kjernebrukere i 
Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnem
nda (UNE). Region og mottaksapparatet, politiet 
og andre deler av forvaltningen sender oss i 
økende grad forespørsler.

For å kunne møte disse utfordringene, vil Landinfo i 
2019 videreføre vårt systematiske metode og kompe
tansearbeid. Dette gjelder enkelte faglige aspekter, 
som for eksempel intervjuteknikk, men også økt bruk 
av digitale verktøy i arbeidet med informasjonsinn
henting og –utveksling. Samtidig fortsetter vi arbeidet 
med å skape en mer enhetlig og gjennomført form på 

rapportene våre. Vi håper at dette ikke bare vil føre til 
arbeidsøkonomiske gevinster, men også til en styrking 
av rapportenes faglige konsistens og dens nytteverdi 
for leserne. Videre vil vi vurdere om nye samarbeids
former kan bidra til en bedre kompetansebygging, 
høyere effektivitet og mer fleksibilitet.

I 2019 kommer vi til å migrere landdatabasen vår over 
på en ny plattform. På denne måten ønsker vi å styrke 
tilgjengeligheten av relevant skriftlig materiale for 
 kjernebrukerne.

Foredrag, landfaglige bidrag til nemndmøter og vitne
forklaring i retten vil også i 2019 utgjøre sentrale deler 
av virksomheten vår. I noen tilfeller holder vi også ori
enteringer for eksterne interessenter. Vi vil fortsette å 
tilgjengeliggjøre disse foredragene for de respektive 
målgruppene via strømming.

I tillegg til landrådgivernes foredragsvirksomhet, fort
setter vi med å invitere eksterne foredragsholdere fra 
inn og utland til faglige diskusjoner i Landinfo. På 
denne måten styrker Landinfo tilbudet av landfaglig 
kompetanse til kjernebrukerne, samtidig som land
rådgiverne kan diskutere aktuelle problemstillinger 
med internasjonale eksperter.

Sikkerhet og god beredskap er avgjørende for 
 Landinfos informasjonsinnhentingsreiser. I tett sam
arbeid med UDI vil vi fortsette å profesjonalisere vårt 
arbeid med risikoanalyser i forkant av reiser og 
 skreddersydd kursing av våre ansatte. I 2019 kommer 
vi til å konsentrere oss primært om arbeidet med krise
beredskap, blant annet gjennom desktopøvelser.
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Betydningen av europeisk og annet internasjonalt 
samarbeid vil fortsette å øke i 2019. Den mest sentrale 
aktøren i denne konteksten er Det europeiske støtte
kontoret for asyl (EASO). EASO har blitt et forum for 
landfaglige diskusjoner og for etableringen av inter
nasjonale standarder for landkunnskap. Videre initierer 
EASO utarbeidelsen av felles rapporter om de mest 
sentrale ankomstland. Landinfo vil fortsette å bidra til 
disse aktivitetene i 2019. Samtidig vil vi videreføre det 
gode samarbeidet med våre søsterorganisasjoner i 
andre europeiske land. Det samme gjelder Landinfos 
deltakelse i International Consultations on Migration, 
Asylum and Refugees (IGC), et forum for internasjonal 
erfaringsutveksling om landfaglige metode og ledelse.

Landinfos faglige uavhengighet og vår rolle som fag
organ er grunnpilarene for vår virksomhet. Innenfor 
disse rammene vil vi bidra til en opplyst offentlig 
debatt om landkunnskapen generelt, og om Landinfos 
rolle spesielt. Gjennom våre nettsider gjør vi de skrift
lige produktene våre tilgjengelig for offentligheten slik 
at hver og en kan danne seg et informert bilde av 
 Landinfos arbeid.

Jörg Lange. Leder av Landinfo 
Foto: Nora Lie
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Vi har derfor dyktige dokumentalister/researchere og 
landrådgivere med gode analytiske evner og lang 
arbeidserfaring med landene og områdene de har 
ansvar for. 

Landinfos rapporter beskriver en rekke ulike forhold, 
som for eksempel om sivilbefolkningens sikkerhet i en 
provins i Afghanistan eller Irak, situasjonen for Jehovas 
vitner i Russland, den humanitære situasjonen på 
Gazastripen eller i Venezuela, psykisk helsevern i 
Tunisia, utreisetillatelse og grensekontroll i Sudan, 
ekteskapslovgivning og ekteskapstradisjon i Syria, 
politisk utvikling i Etiopia, sikkerhetssituasjonen i 
Mogadishu, reise og IDdokumenter i mange land som 
Tyrkia, Myanmar og Kosovo samt hjelpetilbud for 
voldsutsatte kvinner i Libanon.  

Rapportene våre er grundig kildeforankret ved bruk av 
i hovedsak åpne kilder, og hver rapport har en kilde
liste med lenker som kan konsulteres. Alle Landinfos 
nyere rapporter er tilgjengelig på vår hjemmeside.  

Landinfo er faglig uavhengig. Det innebærer at våre 
oppdragsgivere ikke kan instruere oss i faglige spørs
mål, som for eksempel hvilken landkunnskap vi legger 
fram på forespørslene vi får. Samtidig er vår rolle 
begrenset til nettopp 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.  

Landinfo kan ikke debattere hvordan landkunnskapen 
anvendes. Dette gjelder blant annet hvordan praksis 
for en gruppe asylsøkere bør være – eller om en 
gruppe eller en søker bør innvilges beskyttelse eller 
opphold. Men 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 feltet vårt. Er 
 rapportene våre tilstrekkelig oppdaterte, har all sentral 
informasjon blitt tatt i betraktning? Vi mottar gjerne 
 tilbakemeldinger (landinfo@landinfo.no) på arbeidet 
vårt.  

Debatter har vist at mange aktører, til tross for at 
 Landinfo har eksistert i over ti år, har en uklar opp
fatning av Landinfos rolle, arbeidet vårt og innholdet 
i rapportene våre. Gjennom denne årsrapporten, men 
også gjennom artikler og andre bidrag til media, 
ønsker vi å skape en bedre forståelse av Landinfos 
rolle. 

Landinfos rolle og samfunnsoppdrag 
Landinfo skal bidra med korrekt og oppdatert landkunnskap om 
temaer utlendingsforvaltningen anser som relevante. Det krever  
at landrådgiverne løpende og tett følger den politiske, sikkerhets-
messige, menneskerettslige, sosiale og kulturelle situasjonen i en 
lang rekke land og områder.  
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2018 i tall
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Landinfo mottok en del færre eposthenvendelser om 
landkunnskap i 2018 sammenliknet med perioden 
2012–2017.
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MUNTLIG FORMIDLING AV LANDKUNNSKAP
Landrådgiverne ga forklaringer i 197 nemndmøter hos 
Utlendingsnemnda; en liten nedgang sammenliknet 
med 2017. Samtidig har antallet rettssaker med 
 land rådgiver til stede som sakkyndig vitne, økt til 141. 
De aller fleste av disse rettssakene var utlendingssaker, 
men det har også vært et mindre antall andre saker 
der landrådgiverne ble innkalt som sakkyndig vitne.

Diagrammet viser Utlendingsnemndas årlige antall 
utlendingsrettsaker, og hvor mange av rettssakene 
 landrådgiver var sakkyndig vitner i.

Landinfo holdt betydelig flere foredrag i 2018 sam
menliknet med 2017. De aller fleste foredragene ble 
i 2018 holdt for saksbehandlere i UDI og UNE, men  
ca. 25 prosent ble holdt for andre brukere som for 
eksempel politiet og Politiets utlendingsenhet.
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Vi synliggjør metodebruk og kildekritikk i de skriftlige 
produktene våre, særlig i situasjoner der dette byr på 
spesielle utfordringer. Dette kan dreie seg om å påpeke 
hvordan vi har gått fram for å finne kilder, hvorvidt 
 kildematerialet bør anses som ensidig eller på annen 
måte ubalansert, eller om kildetilfanget er begrenset. 
Vi informerer alltid om årsaken til at enkelte kilder er 
anonymiserte, og beskriver anonyme kilder i den grad 
det lar seg gjøre.   

Landinfo innhenter informasjon på ulike måter, blant 
annet gjennom skriftlige kilder, samtaler med kilder på 
informasjonsinnhentingsreiser, skriftlig utveksling med 
kilder i det aktuelle landet og gjennom ulike faglige 
nettverk. I tillegg gjør vi vurderinger basert på egne 
observasjoner. Landrådgiverne har lang erfaring og 
inngående kjennskap til forholdene i ulike land.  

Informasjonsinnhenting fra konfliktområder byr på 
særskilte utfordringer. Sikkerhetssituasjonen gjør at vi 
ikke alltid kan reise inn i området, og det blir vanskelig 
å finne primær- og originalkilder. Samtidig kan kilder 
som befinner seg i områder der det pågår en væpnet 
konflikt, være påvirket av konflikten og være partiske. 
Vi leter da etter andre, mer pålitelige kilder, for eksempel 
internasjonale organisasjoner, uten nære bånd til 
partene i konflikten.  

Det foreligger flere retningsgivende metodedoku menter 
for landkunnskapsarbeid i Europa. De har blitt utviklet 
de senere årene av større organisasjoner som EASO og 
uavhengige landkunnskapsenheter (inkludert Land
info), eller i et samarbeid mellom disse. Vi ser hen til 
disse metodedokumentene i vårt daglige arbeid, og de 
er viktige verktøy når vi samarbeider med landkunn
skapsenheter i utlandet. 

BILDE- OG VIDEOANALYSE 
Sosiale medier blir en stadig viktigere informasjons
kanal, som også påvirker landkunnskapsfeltet. Dette 
innebærer at vi må vurdere også denne typen kilde
materiale med et kritisk blikk. Som ledd i dette 
 arbeidet har vi begynt å sette oss inn i hvordan vi kan 
vurdere og kvalitetssikre bilde og videomateriale fra 
sosiale medier.  

Høsten 2018 fikk vi en innføring i ulike metoder som 
brukes til geolokalisering, det vil si å stedfeste bilde og 
videodokumentasjon, blant annet ved hjelp av Google 
Earth. Kurset ble holdt av det London-baserte firmaet 
Bellingcat, som har spesialisert seg på å verifisere 
videoer og bilder fra bestemte hendelser, for eksempel 
i konfliktområder.

Kilde- og informasjonsanalyse  
Landinfo arbeider bevisst og metodisk med kilde- og informasjons-
analyse, og har utarbeidet egne retningslinjer for dette.  

https://landinfo.no/fag-og-metode/
http://193165-www.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2018/04/Retningslinjer-for-kilde-og-informasjonsanalyse-1.pdf
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I løpet av 2018 arrangerte Landinfo foredrag og 
 seminarer om Syria, Afghanistan, Irak, Russland og 
NordKaukasus. Eksterne eksperter holdt presenta
sjoner for saksbehandlere i utlendingsforvaltningen. 
Hovedformålet var å formidle relevant landkunnskap 
direkte til saksbehandlere som arbeider med de 
 aktuelle landene. I tillegg inviterte Landinfo ved flere 
anledninger kolleger fra andre europeiske land
kunnskapsenheter, som overvar presentasjonene og 
deltok på separate møter med Landinfo og ekspertene 
i  etterkant.   

LANDSEMINAR OM SYRIA
Landseminaret om Syria ble organisert i juni, og 
omhandlet ekteskapslovgivning og prosedyrer for 
registrering av ekteskap og skilsmisser i ulike deler av 
landet. To eksterne foredragsholdere, Esther van Eijk 
og Barbara Coll, holdt presentasjoner etterfulgt av 
spørsmål fra salen. Van Eijk har skrevet en doktor
gradsavhandling og en bok om syrisk ekteskapslov
givning basert på observerende feltarbeid ved familie
domstoler i Damaskus. Foredraget hennes handlet om 
lovgivningen og reglene for ekteskap, skilsmisse og 
omsorg for barn.  

Barbara Coll jobber for Flyktninghjelpen (NRC) i Syria 
med juridisk bistand til internt fordrevne. Hun snakket 
om registreringsrutiner og offisielle dokumenter som 
utstedes ved ekteskap eller skilsmisse, og om de sær
skilte utfordringene den væpnede konflikten skaper 
rundt ekteskapsregistrering.  

Til stede var saksbehandlere fra UDI, UNE, Nasjonalt 
IDsenter, politiet og Barne, ungdoms og familie
etaten, samt landrådgivere fra andre europeiske land
kunnskapsenheter. For å diskutere tematikken i større 
dybde, organiserte Landinfo et eget møte med disse 
landrådgiverne, fagansvarlige i UDI, UNE og Nasjonalt 
IDsenter og foredragsholderne.  

Seminaret har bidratt til at både saksbehandlere og 
Landinfo har fått flere avklaringer og svar på spørsmål 
som tidligere var dårlig belyst. Tematikken er viktig, 
sett i lys av alle endringene den pågående væpnede 
konflikten har forårsaket, og fordi store asylankomster 
fra Syria i årene rundt 2015, har generert mange 
 familieinnvandringssaker.  

Foredragene ble filmet og gjort tilgjengelig for 
 utlendingsforvaltningen via Landdatabasen. 

Syriaforedrag. Foto: Anita Gauslaa Lim

Landseminarer 
Landinfo organiserer med jevne mellomrom foredrag eller 
 heldagsseminarer med eksterne eksperter. Målgruppen er  
Landinfos brukere i utlendingsforvaltningen. Godt oppmøte  
tyder på at slike seminarer er populære blant våre brukere.  
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LANDSEMINAR OM RUSSLAND/  
NORD-KAUKASUS 
I 2018 arrangerte Landinfo to seminarer om situasjo
nen i Nord-Kaukasus (Russland), som i flere tiår har 
vært preget av uro og konflikt. Menneskerettighets-
situasjonen beskrives fortsatt som dårlig, særlig i 
 delrepublikken Tsjetsjenia. Radikalisering av unge 
mennesker er et problem, og regionen har sett mange 
unge dra til Syria og Irak som fremmedkrigere. 

Ekaterina Sokirianskaia, leder av tenketanken Conflict 
Analysis and Prevention Center, besøkte Landinfo i 
januar. Hun kjenner NordKaukasus svært godt 
gjennom sitt arbeid i nærmere 20 år, deriblant for 
International Crisis Group. Sokirianskaia fokuserte på 
situasjonen i Tsjetsjenia.  Hun beskrev hvordan sikker
hetssituasjonen har blitt betydelig bedre de siste 
10–15 årene med langt færre voldshendelser, men at 
menneskerettighetssituasjonen fortsatt er problematisk. 
I forsøk på å «rense» delrepublikken, har homofile og 
regimekritikere blitt pågrepet og utsatt for tortur. 
 Familier til tidligere opprørere og ISsympatisører blir 
holdt ansvarlige og utsatt for ulike reaksjoner, blant 
annet forvisning fra Tsjetsjenia. 

I august fikk Landinfo besøk av en russisk forsker og 
spesialist på radikal islam i NordKaukasus. Forskeren 
snakket om radikalisering av unge i regionen og rekrut
tering til IS og andre radikale grupper. Mange har blitt 
rekruttert som følge av sosial urettferdighet og mangel 
på framtidsutsikter, og metodene for å rekruttere ble 
beskrevet som avanserte og godt etablerte. Sikkerhets
situasjonen i regionen er forbedret, men mye avhenger 
av hvordan situasjonen i Tsjetsjenia utvikler seg, og av 
den økonomiske situasjonen i regionen.  

Landinfo har begrenset mulighet til å reise til området, 
og seminarene var derfor svært nyttige for både oss og 
saksbehandlerne. 

Moskva. Foto: Vibeke Kolderup
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INFORMASJONSINNHENTINGSREISE TIL IRAN
En av reisene i 2018 gikk til Iran, hvor målet var å inn
hente ny informasjon om helsevesenet og velferds
ordninger i landet. Reisen ble gjennomført i samarbeid 
med landrådgivere fra sveitsiske State Secretariat for 
Migration (SEM). 

Den norske og den sveitsiske ambassaden i Teheran 
hadde tilrettelagt et toukers besøk for den norsk 
sveitsiske delegasjonen i april/mai 2018. Møtepro
grammet besto av besøk til blant annet offentlige og 
private sykehus, behandlingsinstitusjoner for narko
mane, et psykiatrisk dagsenter, et pensjonsfond for 
offentlige ansatte og flere departementer innenfor 
helse, sosialomsorg og velferdstjenester. I tillegg møtte 
delegasjonen representanter for flere internasjonale 
aktører, inkludert Verdens helseorganisasjon (WHO) og 
FNs barnefond (UNICEF). 

Delegasjonen besøkte helseinstitusjoner i hovedsta
den Teheran og byen Tabriz nordvest i landet, og fikk 
innblikk i et relativt moderne helsevesen. Landet har 
et velutbygd nettverk av primærhelseklinikker i rurale 
områder og et sykehusvesen hvor medisinutdan
ningen er integrert i den offentlige sykehussektoren.  

I tillegg til offentlige helseinstitusjoner finnes private 
aktører og veldedighetsorganisasjoner som dekker 
ulike segmenter av befolkningen. Kapasiteten i det 
offentlige helsevesenet er presset, noe som gjør at 
mange av dem som har råd, kjøper helsetjenester 
privat. Det er videre en rekke frivillige veldedighets
organisasjoner som, i samarbeid med myndighetene, 
tilbyr helse og sosialtjenester til svakerestilte grupper. 

Helseforsikring og pensjonsrettigheter er administrert 
av ulike fond for offentlig ansatte, privat ansatte og 
militært personell. Den største av disse er Social 

Security Organization, som opplyste at de dekker over 
halvparten av befolkningen. Ved en helsereform i 2014 
skal alle innbyggere i dag ha rett til helseforsikring, 
også arbeidsledige og arbeidere i uformell sektor. 
Imidlertid har reformen møtt på finansielle problemer 
og er fortsatt ikke fullt ut implementert. 

Representanter for myndighetene erkjente overfor 
delegasjonen at Iran står overfor store sosiale og 
demografiske utfordringer. For eksempel er narkotika
misbruk et betydelig helse og sosialproblem, og myn
dighetene har de siste årene vektlagt behandling 
framfor straff for narkotikamisbruk. En endring i lov-
verket i 2017 hevet terskelen for dødsstraff for narkoti
kakriminalitet, noe som har ført til en betydelig ned 
gang i antallet henrettelser i Iran. I Tabriz besøkte 
delegasjonen en behandlingsinstitusjon for narko
mane, som tar imot pasienter idømt behandling for 
narkotikaavhengighet.  

En kommende eldrebølge er en annen utfordring, 
understreket myndighetene. Landet har vært gjennom 
en offensiv familieplanleggingspolitikk over flere tiår 
og har lyktes med å få kontroll på befolkningsveksten. 
Ettersom levealderen samtidig øker, innebærer dette 
at pensjonssystemet står overfor store finansielle 
 problemer.  

Informasjonsinnhentingsreiser til land som Iran gjen
nomføres med betydelige begrensninger med hensyn 
til valg av lokale møtepartnere. Vi ble eskortert av 
representanter for myndighetene under besøk til de 
ulike institusjonene. Innenfor rammene som var satt – 
og ikke minst sett i lys av informasjonen som ble inn
hentet fra internasjonale observatører – fikk Landinfo 
likevel relevant informasjon om helse, sosial og 
 velferdssystemene i landet. 

Informasjonsinnhentingsreiser 
Landinfo gjennomfører årlig en rekke informasjonsinnhentings-
reiser. Kildene vi har samtaler med på slike reiser, er viktige bidrag 
til vårt kildetilfang. 
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INFORMASJONSINNHENTINGSREISE TIL TYRKIA
Landinfo var i oktober 2018 på en informasjonsinn
hentingsreise til Tyrkia, nesten et år etter forrige reise 
dit. Men der temaene i 2017 var rettsvesenet og det 
pågående rettsoppgjøret etter kuppforsøket i 2016, 
hadde 2018reisen en mye bredere agenda. 

Hovedtemaer inkluderte situasjonen for militær
nektere, fagforeningsaktivitet og passutstedelser, 
utviklingen i det pågående rettsoppgjøret og den 
generelle menneskerettighetssituasjonen samt 
 spørsmål knyttet til situasjonen for syriske flyktninger 
i landet. 

For å kunne belyse disse sakene på en best mulig 
måte, er det viktig for Landinfo å møte aktørene som 
arbeider direkte med de forskjellige feltene. Vi møtte 
derfor representanter for en organisasjon for militær
nektere, fagforeningsaktivister, advokatforeningen og 
flere menneskerettighetsorganisasjoner, i tillegg til 
 tyrkiske myndigheter. 

I Tyrkia holder statsadministrasjonen og noen NGOer 
til i hovedstaden Ankara, mens veldig mange andre 
organisasjoner holder til i Istanbul. Landinfo besøkte 
derfor begge byene. 

Siden en del av fokuset for turen var syriske flyktninger 
i Tyrkia og deres situasjon, møtte vi DGMM (Directorate 
General of Migration Management), det statlige 
organet som administrerer håndteringen av de over 
3,5 millioner syrerne i landet. De ga oss et godt over
blikk over hvordan tyrkiske myndigheter forholder seg 
til flyktningene, og hvilke utfordringer de står overfor. 
Ytterligere informasjon om dette feltet fikk vi i møter 
med UNHCR og tyrkiske menneskerettighetsorganisa
sjoner, som også er engasjert i flyktningenes situasjon. 
Disse kildene kritiserte myndighetenes strategi, ikke 
minst i tilknytning til mangelfull registrering og verifi
sering av allerede registrerte flyktninger.  

For å få informasjon fra aktørene det gjelder og deres 
syn på egen situasjon, var siste delen av reisen lagt til 
Gaziantep. Byen ligger bare 50 kilometer fra den 
syriske grensen, og en rekke syriske NGOer har konto
rene sine der. Her møtte vi en rekke aktivister og 
aktører som selv er flyktninger og som ga oss et uvur
derlig innblikk i problemene de står overfor. Disse per
sonene og organisasjonene har i tillegg inngående 
kjennskap til forholdene i Idlibprovinsen, ikke minst 
om sivilregistrering. Flere av dem reiser jevnlig inn i 
Syria og ga oss informasjon som det ikke ville vært 
mulig for oss å skaffe andre steder. 

INFORMASJONSINNHENTING OM SOMALI- 
REGIONEN
I september 2018 dro Landinfo til London og Bristol for 
å innhente informasjon om forhold i Somaliregionen i 
Etiopia.

Måneden før, i august, fant det sted voldelige sammen
støt mellom føderale og regionale styrker i Somalire
gionen. Vi vurderte det derfor som uaktuelt å reise til 
regionen. Erfaringsmessig er det lettere å ta opp sensi
tive spørsmål med lokale kilder og representanter for 
organisasjoner som jobber i regionen, når disse 
befinner seg utenfor Etiopia.

Reisen til England ga samtidig mulighet til å utvide kil
denettverket vårt på Somaliregionen. Vi møtte ulike 
ressurspersoner i akademia og diasporamiljøet, som 
utgjør et av de største i Europa. Kontakter fra reisen 
gjorde det også mulig for oss å møte Ogaden National 
Liberation Front (ONLF) i Addis Abeba senere på året. 
ONLF ble inntil juli 2018 klassifisert som en terrororga
nisasjon av etiopiske myndigheter, og en vesentlig del 
av Etiopiaspørsmålene i norsk utlendingsforvaltning 
har de senere årene knyttet seg til organisasjonen. 
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Landrådgiverne reiser ofte til land og områder med 
forhøyet risiko, som for eksempel der det er pågående 
konflikter eller høy kriminalitet. Andre utfordringer kan 
være dårlig trafikksikkerhet eller fare for naturkata-
strofer. Ved reiser til land med dårlig helsetilbud, er det 
alltid viktig å være forberedt på å kunne yte førstehjelp 
ved skader eller sykdom. 

Aktuelle landrådgivere blir regelmessig kurset i intensiv 
førstehjelp, håndtering av frihetsberøvelse og konflikt
håndtering. Dette er et avgjørende ledd i Landinfos 
sikkerhetsarbeid. Kursene er viktige for at de reisende i 
best mulig grad kan ivareta egen trygghet samt være 
oppmerksomme på farer. Hvis uhellet er ute, vil med
arbeiderne være bedre rustet til å håndtere situasjonen. 

I forkant av alle informasjonsinnhentingsreiser gjen
nomfører vi risikoanalyser der vi kartlegger verdiene 
som må beskyttes (de reisende og kildenes liv og 
helse, innhentet informasjon osv.). Neste skritt er å 
vurdere trusler mot disse verdiene og ta for oss de 
mest relevante av dem. Til slutt vurderer vi delegasjo
nens sårbarhet og planlegger tiltak mot truslene, for 
eksempel å unngå bestemte områder, folkemengder 
og demonstrasjoner – eller reiser etter mørkets frem
brudd. Det kan også være så enkelt som å bruke en 
trygg bil med sjåfør istedenfor en vanlig drosje.

Risikogjennomgangene er bevisstgjørende for de 
 reisende. Det er avgjørende at alle delegasjons
medlemmer er mentalt forberedt på at det kan oppstå 
krevende situasjoner. Dessuten vil en god risiko
analyse kunne være et godt grunnlag for en endelig 
beslutning om å gjennomføre reisen: Står det forven
tede utbyttet i en riktig relasjon til risikoen for den 
 reisende? Denne endelige beslutningen vil alltid bli 
tatt i samråd mellom ledelsen og delegasjonslederen.

I forkant av reiser til risikoområder må vi være bevisste 
på kommunikasjonen rundt reisen. I noen tilfeller er 
det hensiktsmessig å begrense allmennhetens tilgang 
på informasjon om reisemålet og tidspunkt for reisen. 
Dette er viktig ikke bare i den formelle kommunika
sjonen, men også i den private sfæren, for eksempel 
på sosiale medier.

I forbindelse med risikoanalysene avtaler vi også 
hvordan og når den reisende skal informere ledelsen 
om forhold under reisen. Det kan for eksempel gjelde 
informasjon om større og uforutsette endringer av 
 programmet. Dersom reisen går til områder med dårlig 
telefondekning, må vi på forhånd planlegge hvordan 
kommunikasjonen skal foregå, for eksempel ved bruk 
av satellitttelefon. 

Ved krisesituasjoner er det avgjørende at vi kan handle 
raskt for å begrense potensielle skader for våre ansatte. 
Dette krever gode beredskapsrutiner. I 2018 fikk Land
infos leder og en av sikkerhetsrådgiverne opplæring i 
krisehåndtering i henhold til proaktiv stabsmetodikk. 
Nå er vi i ferd med å styrke Landinfos egen krisehånd
tering, samtidig som vi ønsker at våre rutiner sikrer en 
god samhandling med UDIs over ordnete beredskap.
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Sikkerhet på reise
Flere av Landinfos informasjonsinnhentingsreiser går til land med 
betydelige sikkerhetsutfordringer. Derfor arbeider Landinfo 
 kontinuerlig med å styrke vår beredskap og medarbeidernes 
sikkerhet. Hovedmålet er å redusere risikoen for alvorlige hendelser 
og forberede medarbeiderne på å kunne håndtere krevende  situasjoner. 
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EASO (European Asylum Support Office) og andre 
landkunnskapsenheter er blant Landinfos viktigste 
samarbeidspartnerne. Det landfaglige, altså utveksling 
og analyser av landinformasjon samt faglige vur
deringer av kilder og deres pålitelighet, er sentralt i 
dette arbeidet. 

Samarbeidet i Intergovernmental Consultations on 
Migration, Asylum and Refugees (IGC) er en annen 
arena for Landinfos internasjonale virksomhet. IGC er 
et forum for diskusjon av migrasjonsspørsmål hvor 
17 land deltar i ulike arbeidsgrupper om for eksempel 
asyl, migrasjon, integrering og landkunnskap. I sist
nevnte arbeidsgruppe diskuterer representanter fra 
medlemslandenes landkunnskapsenheter metode
utvikling, organisering av kunnskapsformidling og ikke 
minst enhetenes strategiske arbeid. IGC er det eneste 
internasjonale diskusjonsforum der våre samarbeids
partnere i USA, Canada, Australia og New Zealand 
deltar, og samarbeidet med disse landene har stor 
verdi for Landinfo. 

Norge hadde formannskapet i IGC frem til høsten 2018. 
I den forbindelse organiserte Landinfo et møte i 
arbeidsgruppen om landkunnskap i Oslo i juni. Ett av 
møtets to sentrale temaer var bruken av sosiale 
medier i landkunnskapsarbeidet der landene har ulike 
tilnærminger til tematikken. Enkelte landkunnskaps
enheter begrenser bruken av sosiale medier til inn
henting av landinformasjon (som Landinfo). Andre 
enheter har en mer integrert tilnærming som omfatter 
både innhenting av generell landinformasjon og inn
samling av informasjon om enkeltpersoner. Presenta
sjonen av landenes ulike tilnærminger ble etterfulgt av 
en prinsipiell diskusjon om viktige grenseoppganger 
mellom landkunnskapsarbeidet, verifisering i enkelt
saker og innhenting av personrelatert informasjon. 

Møtets andre sentrale tema var knyttet til ulike aspek
ter av skriftlig formidling av landkunnskap. Teknikker 
for god skriftlig kunnskapsformidling ble behandlet 
under en halvdags workshop. Foredragsholder og 
kursleder var Lynn P. Nygaard, spesialrådgiver for 
 prosjektutvikling og publikasjoner ved PRIO. Blant 
spørsmålene vi diskuterte var: hvordan man kan treffe 
målgruppenes behov på best mulig måte, hvordan 
man får fram det sentrale budskapet, og hvordan man 
kan organisere skriveprosessen på en best mulig måte. 
I forlengelse av disse mer tekniske sidene av skrive
prosessen diskuterte deltakerne hvordan man kan 
styrke objektivitet og faglig kvalitet i kunnskapsfor
midlingen. Et fordomsfritt arbeid med landkunnskap 
forutsetter en bevissthet om egne holdninger og 
 subjektive forventninger. Dessuten er gode rutiner for 
kvalitetssikring og tilbakemelding avgjørende for å 
styrke kvaliteten på rapportene. 

Ved siden av deltakelsen i internasjonale fora og vårt 
bilaterale samarbeid, bidrar Landinfo internasjonalt 
ved å publisere engelske versjoner av enkelte notater 
og responser. I 2018 ble 14 av våre rapporter tilgjenge
lige på engelsk, i de fleste tilfeller på forespørsel fra 
andre land. Både utenlandske myndigheter og dom
stoler 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.  

Landinfos internasjonale arbeid
Landinfo har et omfattende internasjonalt samarbeid som foregår 
på flere plan. Samarbeidet i regi av Det europeiske støttekontoret 
for asyl (EASO) spiller en viktig rolle, men også andre internasjonale 
fora er viktige for Landinfo. 

http://www.landinfo.no
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Ett av disse fant sted i Roma i november 2018. Der 
deltok to landrådgivere for VestAfrika på EASOs 
 Practical Cooperation Conference on Mali and Côte 
d’Ivoire. I Norge er det få utlendingssaker som om 
handler Mali og Elfenbenskysten, mens Italia lenge har 
vært et viktig ankomstland for personer fra de to 
landene. Behovet for landinformasjon er derfor stort.

I samarbeid med den italienske asylkommisjonen 
arrangerte EASO en todagers konferanse om Mali og 
Elfenbenskysten. Arrangørene inviterte anerkjente 
 forskere og andre med ekspertkompetanse til å gi en 
oppdatert presentasjon av den politiske situasjonen, 
sikkerhetssituasjonen og forhold for utsatte grupper, 
herunder kvinner, barn og seksuelle minoriteter. 
 Konferansen holdt et høyt faglig nivå, og arrangørene 
hadde lagt til rette for dialog mellom landrådgivere og 
eksperter.

På konferansen presenterte EASO også arbeidet med 
to landrapporter (EASO Country of Origin Information 
Report), en om Mali (utgitt i desember 2018) og en om 
Elfenbenskysten (planlagt utgitt i første halvdel av 
2019). Rapportene er utarbeidet av landrådgivere fra 
VestAfrikanettverket, og Landinfo har bidratt med 
kvalitetssikring av begge rapportene.

Etter konferansen ble det avholdt møte i EASOs 
VestAfrikanettverk, med landrådgivere fra de euro
peiske landkunnskapsenhetene. Begge Landinfos 
 landrådgivere med ansvar for VestAfrika er med i 
 nettverket. Her diskuterer landrådgiverne felles 
 problemstillinger og utveksler informasjon, blant 
annet om planlagte og gjennomførte informasjons
innhentingsreiser, og om felles utfordringer knyttet til 
kilder og kildekritikk. Denne gangen ble nettverket 
 orientert om en reise til Guinea, som også er et viktig 
land i en europeisk asylsammenheng. Deretter holdt 
en av deltagerne en presentasjon av forholdene i den 
anglofone delen av Kamerun, som har vært preget av 
uro den siste tiden. 

Deltakelse i europeisk nettverksmøte  
om Vest-Afrika
Deltagelse i nettverksmøter er en kjærkommen anledning for 
Landinfos landrådgivere til å utveksle erfaringer med landrådgivere 
fra andre europeiske landkunnskapsenheter og således styrke 
Landinfos internasjonale samarbeid. 
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SEMINAR OM KLARSPRÅK 
I 2018 arbeidet vi med å gjøre tekstene våre enda mer 
leservennlige. I den forbindelse deltok hele Landinfo 
på et skreddersydd fagseminar om klarspråk. Semina
ret ble holdt i regi av språkkonsulentfirmaet NTB Arki
tekst, som leverer klarspråktjenester til offentlig sektor. 
Vi jobbet blant annet med å skrive på lesernes premis
ser og å strukturere tekster og formulere oss slik at 
budskapet kommer klart fram. 

BRUK AV STATISTISK MATERIALE 
Landinfo må påse at vi presenterer statistikk på en 
korrekt og brukervennlig måte. Til dette har vi fått 
bistand av en sosiolog og statistiker i hvordan å forstå 
og formidle tallmateriale.  

Vannpiper i butikk Sulaymaniya. Foto: Gro Hasselknippe

Språklig kvalitetssikring
Den språklige kvalitetssikringen er det Landinfos interne redak-
sjonsråd som tar seg av. Medarbeiderne i denne gruppen påser at 
responser og temanotater tilfredsstiller språklige kvalitetskrav, at de 
følger standardiserte kildehenvisningssystemer, samt at de er leser-
vennlige og har et klart budskap.  
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Landinfo lanserte i 2018 nye, oppgraderte  
www.landinfo.no. Vi håper at brukerne er fornøyde 
med oversiktlige, brukervennlige og innbydende nett
sider. Nettstedet er nå også universelt utformet, i tråd 
med tilgjengelighetsforskriften. Dette innebærer blant 
annet bedre kontraster og økt lesbarhet for svaksynte.  

Nettsidene har mange brukere også utenfor Norge, og 
brukerne kan derfor velge engelskspråklige menyer. 

I 2018 hadde nettstedet mellom 2000 og 3000 unike 
brukere per måned, som gjennomførte mellom 3000 
og 5000 sesjoner. Det er en svak nedgang fra året før. 

Oppgraderte nettsider 
På nettsidene våre publiserer vi egenproduserte temanotater og 
responser. Per desember 2018 inneholdt portalen i underkant av 
1000 publikasjoner fordelt på 81 land. 

http://www.landinfo.no
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Landdatabasen er utlendingsforvaltningens interne 
portal for landkunnskap. Her publiserer Landinfo våre 
egne publikasjoner, i tillegg til publikasjoner fra et 
bredt utvalg av kilder. Alle publikasjoner er utvalgt 
etter strenge kildekritiske prinsipper. Formålet med 
portalen er å gjøre kvalitetssikret landkunnskap, nød
vendig for saksbehandlingen i utlendingssaker, lett 
 tilgjengelig. I tillegg til UDI og UNE, har også politiet, 
Justis og beredskapsdepartementet, Nasjonalt 
IDsenter, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og enkelte 

andre myndighetsorganer, samt et utvalg europeiske 
kolleger, tilgang. Per i dag har vi 34 000 rapporter, 
lenker, kart og andre elementer i Landdatabasen, som 
dekker 102 land. 

Innholdet i basen oppdateres daglig, og eldre innhold 
saneres årlig. Den tekniske plattformen, derimot, er av 
eldre dato. Landinfo er i gang med å migrere portalen 
over på en nyere plattform, og håper å kunne presen
tere en modernisert utgave i løpet av 2019.  

NordIrak. Foto: Are Hovdenak

Landdatabasen 
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