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Skjønnsmidler til vertskommuner i forbindelse med den ukrainske 
flyktningsituasjonen 

Stortinget har vedtatt å øke skjønnsrammen til vertskommuner som har vesentlige utgifter 
til ukrainske flyktninger i mottaksfasen.  
 
Brevet gir informasjon om ordningen, hvem som kan søke om midler og hvilke 
retningslinjer som gjelder. Brevet er sendt alle kommuner i Rogaland.  
 
Vertskommuner med asylmottak og/eller kommuner med avtale om alternativ 
mottaksplass kan søke Statsforvalteren i Rogaland om skjønnsmidler innen 14. oktober. 
 
Bakgrunn 
Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Prop. 78 S (2021–2022) jf. 
Innst. 270 S (2021–2022) å øke skjønnsrammen til kommunene i 2022 med 170 millioner 
kroner til vertskommuner som har vesentlige utgifter til ukrainske flyktninger i 
mottaksfasen. Ordningen gjelder utgifter som ikke blir dekket av vertskommunetilskuddet, 
eller av andre statlige tilskudd innenfor barnevern og helse (Helfo).  
 
Med vertskommunetilskuddet menes Tilskuddet til vertskommuner for asylmottak, som 
utbetales av Utlendingsdirektoratet (UDI), inkludert tilskudd til alternativ mottaksplass, jf. 
kap. 490, post 60.  
 
Prosess for behandling av søknader  
Søknader skal sendes til embetene. Statsforvalteren i Rogaland har satt søknadsfrist 14. 
oktober. Kommunene kan søke statsforvalteren om kompensasjon for faktisk 
dokumenterte lovpålagte utgifter knyttet til flyktninger som er registrert med opphold i 
kommunen, som går vesentlig utover det UDIs tilskudd til vertskommuner for asylmottak, 
inkludert tilskudd til alternativ mottaksplass (AMOT), eller andre statlige tilskudd, dekker. 
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Søknadene skal dokumentere ekstra utgifter per september 2022. Søknadene kan sendes 
til vårt postmottak.  
 
Statsforvalterne er i brev fra Kommunal- og distriktsdepartementet, datert 1. juni, bedt om 
å kvalitetssikre og vurdere søknadene, og å komme med en tilrådning til fordeling av 
midlene. Statsforvalternes begrunnede tilrådning, sammen med kommunenes søknader, 
sendes til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) innen 15. november. KDD og 
Justisdepartementet foretar den endelige tildelingen av midlene.  

Mål med ordningen 

Målet for ordningen er å kompensere vertskommuner som har vesentlige utgifter til 
ukrainske flyktninger i mottaksfasen som ikke blir dekket av vertskommunetilskuddet eller 
andre tilskuddsordninger.  

Retningslinjer fra KDD  
 
Ifølge brev fra KDD til statsforvalterne, datert 1. juni, gjelder følgende retningslinjer for 
ordningen: 
« 

 Kommunene kan søke statsforvalteren om kompensasjon for faktisk dokumenterte 
lovpålagte utgifter knyttet til flyktninger som er registrert med opphold i kommunen, som 
går vesentlig utover det UDIs tilskudd til vertskommuner for asylmottak, inkludert 
tilskudd til alternativ mottaksplass (AMOT), eller andre statlige tilskudd, dekker. 

 Det skal ikke gis skjønnsmidler basert på anslag. 
 Utgiftene som kommunene kan søke om å få kompensert, gjelder utgifter til lovpålagte 

tjenester, hovedsakelig innenfor helse- og barnevernsområdet. Utgifter til skolesektoren 
skal holdes utenom, siden Kunnskapsdepartementet har egne tilskuddsordninger til dette. 

 Statsforvalterne kvalitetssikrer søknadene og sender samlet forslag til hvilke kommuner 
som skal motta støtte til KDD innen 15. november. 

 Den endelige fordelingen av skjønnsmidlene utarbeides i samarbeid mellom KDD og JD.  
 Midlene vil bli utbetalt til kommunene i desember 2022. 
 Det bes ikke om rapportering til departementet på bruk av midlene.» 

 
Statsforvalteren i Rogaland har ikke utarbeidet et eget søknadsskjema for dette formålet. Vi 
ber om at kommunen utarbeider eventuelle søknader i tråd med retningslinjene som er 
listet opp i kulepunktene ovenfor, og at søknaden dokumenterer at kommunen har utgifter 
som ikke blir dekt på annen måte.  
 
Departementet gjør også oppmerksom på at ordningen er en toppfinansiering som 
kommer i tillegg til det ordinære vertskommunetilskuddet, og at kommunene ikke kan 
forvente å få kompensert sine utgifter krone for krone. 

Ordningen inkluderer ikke utgifter til skolesektoren 
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I brevet fra KDD vises det til at utgifter til skolesektoren holdes utenfor, siden 
Kunnskapsdepartementet har egne tilskuddsordninger til dette.  

Statsforvalteren i Rogaland viser i den forbindelse til tilskudd til opplæring til barn og unge 
som søker opphold. Kommunene trenger ikke å levere søknad for å få tilskudd for 
opplæring for barn mellom 6 og 15 år. Utdanningsdirektoratet utbetaler tilskudd basert på 
rapporter fra Utlendingsdirektoratet (UDI). For aldersgruppen 16-18 år skal kommunene og 
fylkeskommunene søke statsforvalteren om tilskudd, og vi har her utvidet søknadsfristen til 
1. september.   

Henvendelser om skjønnsmiddelordningen til vertskommuner kan rettes til Kristine Enger 
(fmroken@statsforvalteren.no) eller Tiril Marie Jansen (timja@statsforvalteren.no).  

 
 
 
Med hilsen 
 
 (e.f.) 
 

  
 
Tiril Marie Jansen 
rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
Adresseliste: 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 Hauge I Dalane 
Karmøy kommune Postboks 167 4291 KOPERVIK 
Time kommune Postboks 38 4349 Bryne 
Kvitsøy kommune Kommunehusveien 6 4180 Kvitsøy 
Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes 
Utsira kommune Postboks 63 5547 Utsira 
Haugesund kommune Postboks 2160 5504 Haugesund 
Lund kommune Moiveien 9 4460 Moi 
Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 Vikeså 
Tysvær kommune Postboks 94 5575 Aksdal 
Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe 
Strand kommune Postboks 115 4126 Jørpeland 
Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund 
Bokn kommune Boknatun 5561 Bokn 
Hå kommune Rådhusgata 8 4360 VARHAUG 
Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger 
Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 Ølen 
Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 Ålgård 

mailto:timja@statsforvalteren.no
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Hjelmeland kommune Vågavegen 116 4130 Hjelmeland 
Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 Sand 
Sauda kommune Postboks 44 4201 Sauda 
Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 
Randaberg kommune Pb 40 4096 Randaberg 


	Skjønnsmidler til vertskommuner i forbindelse med den ukrainske flyktningsituasjonen
	Mål med ordningen


