Ny norsk honorær konsul i Nice
Det er kommet ny norsk honorær konsul i Nice.
Martine Videau Gilli tok over etter Inger Serradj den 21 august 2018. Martine Videau
Gilli er fransk advokat i advokatforbundet i Nice, hun kan kommunisere litt på
engelsk.
Honorære konsuler er ubetalte hederstitler. De er utnevnt av den norske regjering og
er, med noen få unntak, franske statsborgere. Tittelen «honorær konsul» innebærer
at de ikke mottar lønn, men at de fremmer norske interesser og norsk/fransk
samarbeid i det området de representerer. De er bemyndiget til å utføre konsulære
oppgaver på vegne av utenriksdepartementet og den norske stat. Konsulene yter
råd, hjelp og beskyttelse av egne statsborgere overfor myndighetene, institusjoner og
personer, profilerer nasjonale økonomiske interesser og fremmer kultur- og
informasjonsarbeid.
Anne Aschehoug ble samme dato utnevnt som visekonsul for det norske konsulatet
for å hjelpe norske statsborgere/privatpersoner med diverse konsulære oppgaver.
Noen av disse oppgavene kan være:
- Utstede reisebevis for turister som har blitt frastjålet sitt pass så de kommer seg
hjem til Norge.
- Søknad om fornyelse av pass for barn under 12 år.
- Bekrefte rett kopi av dokumenter.
- Besvare diverse spørsmål om bevaring av norsk statsborgerskap etter fylte 21 år.
- Norske statsborgere kan komme til oss for å stemme i forbindelse med
stortingsvalg.
- Gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l
- Bistå med å skaffe juridisk bistand.
- Bistå pårørende ved dødsfall.
Søknad om pass og nødpass for voksne må behandles i Paris med personlig
fremmøte på ambassaden. En av grunnene til dette er at vi i Nice ikke har utstyr for
å ta digitalt foto til de biometriske pessene.
Konsulatets nye adresse:
26, rue Paul Déroulède, 06000 NICE
Telefon: 06 21 84 71 94
Mail : consulatdenorvege.nice@yahoo.com
I samarbeid med Anne Aschehoug har ambassaden i Paris valgt å sette hennes
telefonnummer som kontaktnummer for konsulatet. Årsaken er at konsulen ikke
prater norsk, og at sekretærene på hennes kontor ikke prater engelsk.
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