
Oversikt over rettigheter i ulike faser av asylsøknadsprosessen 
 

 
  

Ikke registrert hos 
politiet/turist 

Registrert hos 
politi/Tildelt D-

nummer 

Status asylsøker AMOT/Privat 
bosatt 

Asylmottak Flyktningstatus 

 
Helse 

 Har rett til akutt 
helsehjelp 

 Har rett til 
helsehjelp på lik 
linje med andre 
Innbyggere i 
kommunen 

 Har rett til 
helsehjelp på lik 
linje med andre 
Innbyggere i 
kommunen 

 Har rett til 
helsehjelp på lik 
linje med andre 
Innbyggere i 
kommunen 

 Har rett til 
helsehjelp på lik 
linje med andre 
Innbyggere i 
kommunen 

 Har rett til 
helsehjelp på lik 
linje med andre 
Innbyggere i 
kommunen 

 
Grunn- skole 

barn 

 Har rett på 
skolegang dersom 
det er sannsynlig 
at de kommer til 
å være mer enn 3 
måneder i Norge. 

 Har rett på 
skolegang. 

 Har rett på 
skolegang. 

 Har rett på 
skolegang. 

 Har rett på 
skolegang. 

 Har samme 
rettigheter på 
skole som alle 
andre norske 
barn. 

Barnehage  Barn har ikke rett 
på 
barnehageplass 

 Barn har ikke rett 
på 
barnehageplass 

 Barn har ikke rett 
på 
barnehageplass 

 Barn har rett på 
barnehageplass 

 Barn har ikke rett 
på 
barnehageplass 

 Barn har rett på 
barnehageplass 



NAV  Har rett på 
nødhjelp til 
livsopphold 

 Har ikke 
rettigheter til 
bolig 

 Har rett på 
nødhjelp til 
livsopphold 

 Har ikke 
rettigheter til 
bolig 

 Kan få bistand til 
å komme ut i jobb 

 Har rett på 
nødhjelp til 
livsopphold 

 Har ikke 
rettigheter til 
bolig 

 Kan få bistand til 
å komme ut i jobb 

 Har rett på 
livsopphold 

 Har ikke 
rettigheter til 
bolig 

 Kan få bistand til 
å komme ut i jobb 

 Kan få bistand til 
å komme ut i jobb 

 Rett til 
introduksjonspro
gram 

 Fulle rettigheter 
etter Lov om 
sosiale tjenester i 
NAV 

Voksenopplæring  Ingen rettigheter 
til norsk 
undervisning 

 Ingen rettigheter 
til norsk 
undervisning 

 Lovfestet rett og 
plikt til å delta i 
opplæring i norsk 
språk og 
opplæring i norsk 
kultur og norske 
verdier 

 Lovfestet rett og 
plikt til å delta i 
opplæring i norsk 
språk og 
opplæring i norsk 
kultur og norske 
verdier 

 Lovfestet rett og 
plikt til å delta i 
opplæring i norsk 
språk og 
opplæring i norsk 
kultur og norske 
verdier 

 Rett og plikt til 
opplæring i norsk 
og 
samfunnskunnska
p. 

Flyktning 
tjenesten 

 Ingen oppfølging 
fra flyktning 
tjenesten 

 Ingen oppfølging 
fra flyktning 
tjenesten 

 Ingen oppfølging 
fra flyktning 
tjenesten 

 Ingen oppfølging 
fra flyktning 
tjenesten 

 Ingen oppfølging 
fra flyktning 
tjenesten 

 Oppfølging fra 
flyktning 
tjenesten i inntil 5 
år ut i fra 
individuelle 
behov. 

 


