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Landets fylkesmenn

Oversikt over mulige steder/lokaler for innkvartering
I forbindelse med den økte tilstrømningen av migranter, flyktninger og asylsøkere til Norge, er det et
stort behov for en god og helhetlig oversikt over hva som finnes av innkvartering på landsbasis.
Utlendingsdirektoratet (UDI) har anmodet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om
bistand til å kartlegge hvilke alternativer for innkvartering med nødvendig infrastruktur og støtteapparat
som foreligger, både på kort og lang sikt. Det gjøres oppmerksom på at dette brevet til fylkesmennene er
samordnet mellom UDI og DSB.
Det er fra UDI et særlig ønske om en oversikt på lokaler og steder tiltenkt opphold for kortsiktig bruk.
Men det er også av interesse å få kartlagt og skaffe en oversikt over ulike steder for opphold på
mellomlang og lang sikt, med eller uten endringer og tilrettelegginger av ulik infrastruktur og
støtteapparat. Det gjøres oppmerksom på at denne oversikten på ingen måte er å oppfatte som en aksept
for eller beslutning om at noen av alternativene vil bli effektuert. En beslutning rundt dette vil bli fattet
av UDI etter gjeldene regler og i dialog med berørte instanser og kommuner.
For å kunne skaffe tilveie en oversikt over mulige steder og lokasjoner i de ulike delene av landet, vil
DSB være avhengig av fylkesmennenes regionale kjennskap og kunnskap. DSB ber landets fylkesmenn
herved om å kartlegge hvilke alternativer som foreligger i deres respektive fylke. Kontakt med
kommunene vil være nødvendig i denne kartleggingen. Flere kommuner har i sine beredskapsplaner
forhåndsdefinerte lokaler tenkt benyttet til evakuering og midlertidig innkvartering av egne innbyggere.
Fylkesmannen må også vurdere nødvendigheten av å involvere fylkeskommunen, andre offentlige etater,
frivillige organisasjoner og private aktører i denne kartleggingen. Vi ønsker derfor at fylkesmennene og
kommunene ser utover de forhåndsdefinerte objektene og utfordres på annen type innlosjering, som for
eksempel nedlagte alders- og sykehjem, nedlagte skoler, nedlagte hoteller og hospits, tomme
militærforlegninger, samt andre egnede tomme og ledige lokaler. Det er imidlertid viktig at nødvendig
infrastruktur og støtteapparat rundt den enkelte løsningen er raskt og lett å etablere. Etableringstid før
lokaler kan tas i bruk vil her være en vesentlig faktor.
For lettere å skaffe en sammenlignbar totaloversikt, ønsker vi at fylkesmennene gjennomfører en
grovkategorisering av lokalene for innkvartering. Vi ber om at fylkesmennene fyller ut vedlagte skjema.
For raskere saksgang ber vi om at oversikt over mulige lokaler for innkvartering sendes pr e-post til
per.kvam@dsb.no. Hvis dere har spørsmål, ta kontakt med saksbehandler.
Vi ønsker tilbakemelding av utfylt skjema med oversikt over lokaler og steder som allerede er kjent for
fylkesmennene ganske umiddelbart, men senest mandag 19. oktober kl. 1200.
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Det bes også om at det gjennomføres en grundigere kartlegging av nå ikke-kjente lokaler og steder, men
k omfattende oversikten settes
som kan inngå i denne oversikten. Frist for tilbakemelding av denne litt mer
u
til fredag 23. oktober kl. 1200.
m
Det bes om å bruke vedlagte skjema for utfylling av steder og lokaler. Når e
svarene fra fylkesmennene
foreligger, vil DSB sammenstille og oversende en samlet oversikt til UDI. n
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