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Ekstraordinært mottak av flyktninger - Oppfordringer til kommunene
Det kommer for tiden flere flyktninger til Norge enn vanlig. Hvis situasjonen vedvarer, vil
Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke være i stand til å håndtere situasjonen på egenhånd. Fylkesmannen
har derfor opprettet en beredskapshendelse og overvåker situasjonen for å være i forkant om det
skulle bli nødvendig å bistå.
For å forberede mottak av et større antall flyktninger, oppfordres kommunene til å:







Øke tempoet i bosettingen. Flere av de som nå befinner seg i mottakene er klare til å
bosettes. Det er nødvendig å frigi så mange plasser som mulig for nyankomne flyktninger.
Fylkesmannen ber kommunene merke seg de virkemidler som Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi) disponerer (www.imdi.no/no/Tilskudd/). Se også Husbankens
virkemiddelside (http://www.husbanken.no/tilskudd/etablering-i-egen-bolig/). Det er nå
flest enslige voksne i mottak. Enkelte kommuner har vedtak hvor familiegjenforente er
inkludert i antallet, noe som vanskeliggjør frigjøring av plasser ettersom slike saker gjerne tar
opptil 18 måneder fra søknad til familien er bosatt. IMDi ber kommunene ta imot de
kandidatene IMDi presenterer uten slike forbehold.
Kartlegge lokaler som kan benyttes til mottak, og rapportere til UDI. UDI har behov for flere
lokaler til mottak med kapasitet til ca. 100 plasser. Dette rapporteres til UDIs regionkontor
rki@udi.no, med kopi til Fylkesmannen fmopgta@fylkesmannen.no Eventuelle mindre
lokaler kan rapprteres til Bufetat region Øst (region-ost@bufetat.no), også med kopi til
Fylkesmannen, da de også har behov for plasser til enslig mindreårige under 15 år. Enslige
midreårige asylsøkere (EMA) utgjør en stor del av de ankomne flyktningene. Vi minner også
om at UDI disponerer økonomiske virkemidler for vertskommuner (se
https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-025/rs-2011-025v1/).
Prioritere søknader om bruksendringer til asylmottak, se rundskriv H-4/15.
Påse at det er tilstrekkelig med legetjenester. Kommuner som trenger flere fastlegehjemler
bes kontakte Fylkesmannens Helse- og sosialavdeling ved seniorrådgiver Tony Heyerdahl
(fmopthe@fylkesmannen.no) for råd om etablering av nye fastlegehjemler. Se også
Helsedirektoratets hjemmesider (https://helsedirektoratet.no/tilskudd/rekruttering-avfastleger-og-kvalitetshevende-tiltak-i-legevakt).
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Øke kompetansen og kapasiteten om migrasjonshelse i helsestasjoner. Fylkesmannen har
en nettsak med flere ressurser (http://www.fylkesmannen.no/Oppland/Nyheterforsiden/Flyktninger-har-rett-til-helsehjelp/).
Gjennomgå egne rutiner for bestilling og bruk av tolk.

Fylkesmannen deltar på ukentlige telefonmøter med UDI og andre etater nasjonalt. Regionalt
gjennomførte Fylkesmannen den 23.09.2015 et telefonmøte med de mest berørte medlemmene av
Fylkesberedskapsrådet (FBR), samt regionavdelingene av UDI, IMDi og Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (BUFDir). Referatet fra dette møtet er sendt ut tidligere. Fylkesmannen vil også gi
tilgang til oppdatert informasjon via sine hjemmesider.
Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å bidra aktivt til en bedre hverdag for flyktningene. Vi ber
kommunene ta kontakt med oss dersom de har behov for bistand, og vi tar gjerne mot innspill på
hvordan vi best kan bistå i dette arbeidet.

Med hilsen

Christl Kvam

Asbjørn Lund
Avd.dir/fylkesberedskapssjef

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.
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