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Oppdrag til Fylkesmannen i forbindelse med flyktningsituasjonen  

 

Tilstrømmingen av asylsøkere til Norge har økt sterkt de siste månedene. Norge mottok flere 

asylsøknader i september alene enn i hele første halvår, og det legges til grunn at det i 2015 og 

2016 vil komme svært mange asylsøkere til Norge, jamfør Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016). 

Oppgaven med å ta imot, bosette og integrere flyktninger og asylsøkere i et slikt omfang blir 

svært krevende for utlendingsforvaltningen og for kommunene, som skal ta imot, bosette og 

støtte dem som kommer. Mange deler av samfunnet blir berørt. Prinsippene om ansvar, likhet, 

nærhet og samvirke ligger fast. Dette er en situasjon som krever at lokale, regionale og 

nasjonale aktører samarbeider og samordner på en god måte, slik at vi i felleskap bidrar til 

gode løsninger. 

 

Fylkesmannen er sektormyndighet på en rekke viktige områder, samt regional 

samordningsmyndighet for staten overfor kommunene, jf. Instruks for fylkesmenn av 

07.08.1981 "Fylkesmannsinstruksen". I denne spesielle situasjonen har kommunene blant 

annet et stort informasjonsbehov, og det bes om at Fylkesmannen gjennom sin 

samordningsrolle og tverrsektorielle kompetanse bidrar til å koordinere alle avklaringer 

mellom kommunene og sektormyndighetene når det gjelder hvilket ansvar vertskommunene 

for asyl- og flyktningmottak har. Dette innebærer at kommunikasjon fra kommunene til 

sektormyndighetene om asylsituasjonen som hovedregel skal håndteres av Fylkesmannen. 

Dette er viktig fordi kapasiteten i ulike sentrale sektormyndigheter er svært presset. 

Fylkesmannen skal gi informasjon til kommunene om kommunenes ansvar og muligheter, 

både knyttet til selve etableringen av mottak (f.eks saksbehandling etter kommuneloven og 

plan- og bygningsloven), og tjenester til beboere i mottak (for eksempel helse, skole og 
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barnevern). Ved behov skal Fylkesmannen sørge for nødvendige avklaringer med aktuelle 

direktorater og departementer.  

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil tilrettelegge for nødvendig dialog 

mellom embetsledelsen og faglige ledere i sentrale etater, og det vil minimum bli gjennomført 

ukentlige koordineringsmøter. Det er lagt opp til at koordineringsmøtene vil bli gjennomført 

som telefon/videokonferanse. Dialogen skal omfatte problemstillinger fra kommunene, samt 

samordning av informasjon og oppdrag til regionalt og lokalt nivå. 

 

Som hovedregel skal Fylkesmannen formidle kommunenes spørsmål og utfordringer til DSB 

og sektormyndighetene. Når Fylkesmannen mottar akutte spørsmål som må avklares med 

berørt sektormyndighet, skal Fylkesmannen følge den vanlige linjeorganiseringen og ta disse 

spørsmålene fortløpende opp med ansvarlig sektormyndighet.  

 

Generelle spørsmål som gjelder flere fylkesmannsembeter kan tas opp på de ukentlige 

koordineringsmøtene. Alle aktører har et særlig ansvar for å spille inn saker til 

koordineringsmøtene, og til å kontakte DSB dersom det er behov for flere møter per uke. 

 

For oppdatert informasjon om asylsituasjonen vises det til nettsiden 

regjeringen.no/asylsituasjonen. Det vises også til justisministerens og kommunal- og 

moderniseringsministerens brev av 22. oktober til kommunene med oppfordring til rask 

behandling av søknader om etablering av asylmottak, samt statsministerens og KS' brev til 

kommunene av 16. november om behovet for fortsatt innsats for å sikre innkvartering av 

asylsøkere og bosetting av flyktninger.  

 

Parallelt gis nå DSB i oppdrag å utvide sin koordineringsrolle i flyktningsituasjonen til å 

dekke de samfunnsfunksjoner som er tillagt fylkesmannsembetene og kommunene, og som vil 

bli påvirket av den økte ankomsten av flyktninger. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Cathrin Sætre (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Bjørg Helene Holen 

 avdelingsdirektør 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

Vedlegg: kopi av oppdrag til DSB 

  

http://regjeringen.no/asylsituasjonen
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Vedlegg: 

 

Liste over mottakere 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Utlendingsdirektoratet 

Fylkesmannen i Østfold 

Fylkesmannen i Hedmark 

Fylkesmannen i Oppland 

Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen i Vestfold 

Fylkesmannen i Telemark 

Fylkesmannen i Rogaland 

Fylkesmannen i Vest-Agder 

Fylkesmannen i Aust-Agder 

Fylkesmannen i Hordaland 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

Fylkesmannen i Nordland 

Fylkesmannen i Troms 

Fylkesmannen i Finnmark 

 

Kopi: 

Statens sivilrettsforvaltning    

Justisdepartementet    

Kunnskapsdepartementet 

Helse- og omsorgsdepartementet 

   

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet    

Utlendingsdirektoratet    

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap    
Helsedirektoratet     

Statens helsetilsyn     

Bufdir     

Statens sivilrettforvaltning     

 

 


	Med hilsen
	Cathrin Sætre (e.f.)

