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• Innføring av 48-timers-
prosedyren for asylsøkere 
med antatt grunnløse 
søknader

• Stortingsmelding nr. 21 
(2003-2004) Styringsforhold 
på utlendingsfeltet

• Forslag om å opprette  
Likestillings- og 
diskrimineringsombud

Januar Februar

• På oppdrag fra UDI 
legger Fafo (Institutt 
for arbeidslivs- og 
velferdsforskning) fram 
en rapport om handel 
med kvinner 

Mars

• UDI gir ut en service-
erklæring

• UDIs vårkonferanse: 
”Mellom to hjemland 
– hvilke krefter styrer 
integreringsprosessen?”

• EU/EØS utvides med ti 
nye land. Norge innfører 
overgangs-
ordninger for arbeids-
takere fra åtte av landene

April Mai

• UDI lanserer under-
visningspakke for 
ungdomsskolen om 
fordommer, fl ukt og 
fellesskap i kommuner 
som har bosatt 
fl yktninger fra Liberia

• Beslutning om at 
anslagsvis 30 asylmottak 
skal legges ned i løpet 
av 2004

• Innføring av krav til 
reise- og sykeforsikring 
for å få visum

• Oppjustering av 
gebyrer for å søke om 
oppholdstillatelse og 
statsborgerskap til 
henholdsvis 800 og 
2 000 kroner

Juni

• www.udi.no er blant 
de tre beste i en konkur-
ranse om årets statlige 
nettsted 

• Utrop, Norges første 
fl erkulturelle avis, kom-
mer ut 15. juni

• Verdens 
fl yktningdag 
20. juni 

• 1. juli innføres 
saksbehandlingsgebyr 
som skal betales av alle 
som søker om visum 
til Norge

• Regjeringen beslutter 
å utvide kvoten for over-
føringsfl yktninger fra 750 
til 1 000 for 2005

Juli August

• Selskapet PLS Rambøll 
Management legger fram 
en rapport med forslag om 
alternative organisator-
iske modeller for å få det 
langsiktige arbeidet med 
integrering av innvandrere i 
Norge mer i fokus

• UDI deltar på den 
fl erkulturelle mønstringen 
Mela på Rådhusplassen 
i Oslo

• Introduksjons-
ordningen gjøres 
obligatorisk for alle 
kommuner fra 
1. september

September

• UDIs Opplysningstjeneste for 
søkere utvider åpningstiden
 
• www.bip.no, barnas og ungdom-
mens innvandringsportal, lanseres 

• Regjeringens handlingsplan 
mot handel med kvinner 
og barn (2003-2005)

• Landskonferansen for inn-
vandrerorganisasjoner, ”Good 
practices innen organisasjonenes 
nettverksbygging”

• Fafo-rapporten 
”Hvordan gikk det 
etterpå?” viser at fl ykt-
ninger som deltar 
i introduksjonsprogram, 
kommer raskere i 
ordinært arbeid enn 
andre fl yktninger

• Stortingsmelding 
nr. 49 (2003-2004) 
Mangfold gjennom 
inkludering og del-
takelse legges fram

• UDIs konferanse 
om tolking i offentlig 
tjenesteyting: “Hvordan 
overholde informasjons- 
og veiledningsplikten 
i kommunikasjon med 
minoritetsspråklige?”
 

• UDI, Kommunenes 
Sentralforbund (KS) 
og Husbanken 
gjennomfører en felles 
bosettingsaksjon i 
perioden 15. august til 
15. november. Det fører 
til at 953 enslige 
fl yktninger får bosted i 
en kommune i løpet av 
kort tid

• Flere faktaark med 
informasjon om 
regelverk og søknads-
prosedyrer lanseres på 
19 språk. Faktaarkene 
er tilgjengelige på 
www.udi.no

Oktober November

• Kommunal- og regional-
minister Erna Solberg 
offentliggjør innstillingen om 
at det skal opprettes et nytt 
direktorat: Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet

• Stortinget slutter seg til 
regjeringens forslag om å 
lovfeste opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for inn-
vandrere. Ordningen gjelder 
fra 1. september 2005

• Regjeringen får fl ertall 
for at familiemedlemmer til 
personer som får opphold på 
humanitært grunnlag, ikke 
lenger skal ha rett og plikt til 
introduksjonsprogram

Desember

• Regjeringen vedtar at 
alle aktuelle asylsøkere 
skal underskrive en egen-
erklæring som informerer 
om blant annet lovforbudet 
mot kjønnslemlestelse og 
tvangsekteskap

• Etter vedtak i Stortinget 
opprettes en egen enhet, 
Utlendingsforvaltningens 
fagenhet for landinformasjon 
(Landinfo), fra 1. januar 2005 

• Fra 1. januar 2005 erstat-
ter et utvidet informasjons- 
og veiledningsprogram 
fri advokatbistand i første 
instans for asylsøkere

• Informasjonsarbeid 
i forbindelse med 
fl odbølgekatastrofen i 
Sørøst-Asia

• 19. oktober avgir 
Utlendingslovutvalget 
forslag til ny utlend-
ingslov, NOU 2004: 
20, til Kommunal- og 
regionaldepartementet

• UDI arrangerer fl ere 
seminarer for aktuelle 
bosettingskommuner 
om integrering av 
fl yktninger fra Burma/
Myanmar

• ”Innvandrere i Norge 
– hvem er de, og 
hvordan går det med 
dem?” – to rapporter 
fra Statistisk sentralbyrå 
(SSB) om innvandrernes 
demografi  og levekår 
lanseres

Begivenhetskalender 2004

• Bortfall av botilbud. 
Personer som har fått 
endelig avslag på asyl-
søknad, har ikke lenger 
krav på mottaksplass

• Åpning av BAZAR, 
et fl erspråklig nettsted 
utviklet av Deichmanske 
bibliotek

• Lansering av det 
elektroniske søkeverktøyet 
Bosettingshjelperen, som 
skal gjøre det lettere for 
fl yktninger å bosette seg 
i en kommune basert på 
egne ønsker og planer og 
tilbudet i kommunen 

• Informasjon om 
rettigheter for kvinner 
som søker om å bli 
gjenforent med familie 
som er bosatt i Norge, 
formidles via ambas-
sadene.

• EU-toppmøtet vedtar 
et fl erårig program for 
justisområdet (Haag-
programmet), der et 
forsterket samarbeid 
om asyl- og 
innvandringspolitikken 
er en viktig del

• UDIs erfaringskon-
feranse om enslige 
mindreårige asylsøkere 
og fl yktninger

• Etablering av kompe-
tanseteam mot tvangs-
ekteskap, med 
representanter 
fra UDI, politiet og 
Norges Røde Kors

langsiktige arbeidet med 
integrering av innvandrere i 
Norge mer i fokus

• UDI deltar på den 
fl erkulturelle mønstringen 
Mela på Rådhusplassen 
i Oslo

NorskFamiliegjenforening
Med familiegjenforening menes at et familiemedlem i utlandet får komme til Norge for å bo 
sammen med familie i Norge som har norsk statsborgerskap eller arbeids-/oppholdstillatelse som 
danner grunnlag for familiegjenforening.

Tillatelse til familiegjenforening gis først og fremst 
til nære familiemedlemmer. Tillatelsen gis for ett 
år om gangen. Etter tre år kan du søke om 
bosettingstillatelse (se www.udi.no).

Nære familiemedlemmer er:

�� Ektefelle og registrert partner
�� Samboer gjennom to år
�� Barn under 18 år 

Enkelte andre familiemedlemmer som kan få opphold 
Norge er:i

�� Samboer som personen i Norge har eller 
venter barn sammen, selv om de ikke har vært 
samboere i minst 2 år 

�� Person som skal inngå ekteskap med en
person som bor i Norge innen seks måneder
etter innreise i Norge (forlovedetillatelse) 

�� Enslig mor eller far over 60 år uten nær 
familie i hjemlandet 

�� Ugift, forsørget barn over 18 år uten 
omsorgspersoner i hjemlandet eller med
spesielle omsorgsbehov

�� Helsøsken under 18 år uten mor, far eller 
annen omsorgsperson i hjemlandet eller 
oppholdslandet og uten mor og far i annet
land

�� Andre familiemedlemmer når sterke 
menneskelige hensyn tilsier det.

Følgende krav må være oppfylt for at du skal kunne få
innvilget familiegjenforening: 

�� Søker må være sikret bolig og underhold i
Norge. Underholdskravet (det vil si kravet til 
inntekt) tilsvarer lønnstrinn 1 i Statens 
lønnsregulativ. Pr. 1. mai 2004 tilsvarer dette 
en inntekt på NOK 167 500 i året før skatt.

�� Søknad om gjenforening med 
familiemedlem(mer) i Norge må fremmes fra 
hjemlandet eller fra det landet søker har 
oppholdt seg lovlig i de siste 6 månedene.

Søker må selv levere søknaden ved nærmeste 
norske utenriksstasjon.

Personen som bor i Norge kan ikke søke om familie-
gjenforening på vegne av den/de som bor i utlandet. 
Bare i helt ekstraordinære tilfeller kan det gjøres 
unntak fra denne regelen. 

Når du søker om familiegjenforening, må du levere 
følgende dokumenter:

�� Søknadsskjema med bilde
�� Fødselsattest
�� Kopi av pass (alle sidene i passet, også de 

ubrukte)
�� Offentlig attest som viser at du er i slekt eller

familie med personen som bor i Norge
�� Arbeidskontrakt som viser inntektens størrelse
�� Boligkontrakt
�� Skriftlig samtykke (ved delt foreldreansvar) 

fra den andre forelderen til barn som skal
komme til Norge, når kun én av foreldrene 
har/får oppholds- eller arbeidstillatelse i 
Norge. Dersom forelder som bor i Norge har 
foreldreansvaret alene, må dokumentasjon på 
dette fremlegges.

�� Attest som viser sivil status (både for den som
bor i Norge og søker), når det søkes om
forlovedetillatelse

Dokumentasjon må leveres i original sammen med
norsk eller engelsk oversettelse. 

Krav til dokumentasjon varierer fra land til land og 
kan endres. For EU/EØS-borgere gjelder egne regler 
(se egen informasjon for borgere fra EU/EØS på 
www.udi.no). For mer informasjon kan du kontakte
nærmeste norske utenriksstasjon. Hvis du er i Norge, 
kan du kontakte politiet eller Utlendingsdirektoratet 
(UDI).

Vanlige spørsmål
Hvor søker jeg om familiegjenforening?
Du som ønsker å bli gjenforent med familie-
medlem(mer) i Norge, må søke fra hjemlandet eller
det landet du har oppholdt deg i de siste seks 

• UDIs konferanse 
Foto: Elmer Laahne

Foto: CF-Wesenberg

• Utvidelse av sesong-
arbeidstillatelse fra tre til 
seks måneder
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NØKKELTALL

• UDI forvaltet totalt et budsjett på om lag 5 168 

 millioner kroner, hvorav om lag 463,7 millioner  

 kroner gikk til driften av direktoratet

• UDI behandlet 12 500 søknader om asyl

• UDI behandlet 59 700 andre arbeids- og 

 oppholdssaker

• 8 800 søknader om statsborgerskap ble 

 behandlet av UDI

•  Antall beboere i asylmottak var i gjennomsnitt 

 14 300 gjennom året  

•  4 200 flyktninger fikk asyl, beskyttelse eller opp- 

 hold av humanitære årsaker (inkludert kvoten av  

 overføringsflyktninger)

•  5 500 flyktninger og familiegjenforente til flyktninger  

 ble bosatt i kommunene 

• 12 800 personer fikk innvilget familieinnvandring  

• 33 000 fikk arbeidstillatelse (4 900 av dem fikk  

 tillatelse til sesongarbeid i inntil seks måneder)

EN VANLIG UKE I UDI

•  1 500 nye saker

•  1 500 bevegelser i andre saker

•  7 000 innkomne telefoner

•  170 000 sidehenvisninger på Internett

•  625 besøk i resepsjonen

•  4 000 henvendelser til Opplysningstjenesten 

 for søkere

•  55 pressehenvendelser

Utlendingsdirektoratets hovedmål
UDI skal behandle alle saker og oppgaver innen akseptabel tid 
UDI skal gi tilfredsstillende brukerservice 
UDI skal utvikle en fleksibel organisasjon

Utlendingsdirektoratets kjerneverdier
Menneskeverd 
Menneskerettighetene, FNs flyktningkonvensjon og andre 
konvensjoner Norge har sluttet seg til, er internasjonale uttrykk 
for en menneskeverdstankegang som er styrende for alt UDIs 
arbeid. Menneskeverd understreker at direktoratets oppgaver 
er knyttet til mennesker. Direktoratet har et stort ansvar fordi så 
mange av vedtakene har så stor betydning for enkeltpersoner. 
Direktoratets satsing på god kommunikasjon og service gjen-
speiler også at menneskeverd er en kjerneverdi for UDI. 
Prioriteringen av menneskeverd retter seg på samme måte 
mot interne prosesser og skal ivareta de ansatte så vel som 
eksterne aktører. 
 
Profesjonalitet
Profesjonalitet understreker at UDI er en del av statsforvaltningen 
som skal utføre sine oppgaver i samsvar med lover og regler. 
I mange saker åpner regelverket for bruk av skjønn, og det er 
et viktig mål for UDI å utøve dette skjønnet riktig. Direktoratet 
ønsker å bli oppfattet som et profesjonelt forvaltningsorgan hvor 
faglig dyktighet og kompetanse danner grunnlaget for avgjørelser 
basert på objektivitet og saklighet. Profesjonalitet innebærer 
også at de ansatte i direktoratet må være faglig dyktige og ha 
riktig kompetanse. 

Helhet
Helhet understreker samspillet mellom de ulike arbeidsopp-
gavene, målforståelse, metoder og verdier, og fokus på spen-
ningen mellom regulert/kontrollert innvandring på den ene siden 
og tilrettelegging for integrering på den andre. Helhet fordrer i 
tillegg bevisste prioriteringer for å avveie hensynet til kvalitet og 
kvantitet i oppgaveløsningen på en god måte. Helhet er også 
å bidra i samfunnsdebatten for å skape saklighet og balanse i 
fremstillingen av utlendingsfeltet. UDI legger vekt på å bidra til 
en debatt som tar hensyn til at Norge i globaliseringens tidsalder 
beveger seg fra et ensidig fokus på grensekontroll til helhetlig 
migrasjonsforvaltning.

Verdiene - et retningsgivende verktøy
Begrepene er forpliktende og krevende. De legger et ansvar 
på hver enkelt ansatt i direktoratet, og på ledelsen i særdeleshet, 
til å yte noe ekstra i forholdet til sine arbeidsoppgaver. 
Til sammen utgjør verdiene et retningsgivende verktøy som 
hjelper direktoratet å iverksette og bidra til å utvikle en human 
innvandrings-, integrerings- og flyktningpolitikk. 
  

Utlendingsdirektoratet i mål, verdier og tall
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Direktørens kommentar

Etter at vi ved årsskiftet presenterte UDIs 
årsstatistikk for 2004, skrev Aftenposten på 
lederplass: ”[…] det er meget spennende tall 
Utlendingsdirektoratet presenterer for migra-
sjonsåret 2004.” Aftenposten pekte på at 
innvandring handler om mye mer enn asyl. 
Særlig trekker avisen fram at familieinn-
vandring knyttet til norske statsborgere 
fortjener større oppmerksomhet enn det har
fått til nå. Andre store medier kommenterte 
også sammenhengene mellom ulike former for 
migrasjon. VG var for eksempel opptatt av 
profi len på arbeidsinnvandringen til Norge. 

Dette er gledelig av fl ere grunner. For det 
første betyr det at vårt engasjement for å få 
fram helheten i migrasjonsforvaltningen synes 
å bære frukter. For det andre ser vi at stadig 
fl ere søker til UDI for å få kunnskap om 
migrasjon. Tallene og sammenhengene som ble 
gjenstand for avisenes interesse, er behørig 
omtalt i denne årsmeldingen og i vedlegget 
med tall og fakta som presenteres samtidig.

På produksjonssiden representerer 2004 en 
ny tendens: Antallet asylsaker til behandling 
ble redusert med 50 prosent. Antallet saker til 
behandling på oppholdssiden ble redusert med 
40 prosent. Det betyr at vi har hatt muligheten 
til å forbedre kontakten med og servicen til 

søkerne. Tilbakemeldinger fra næringslivets 
organisasjoner viser at de er fornøyde med 
UDIs service og informasjon i forbindelse med 
rekruttering av utenlandsk arbeidskraft. Dette 
er noe vi selvfølgelig skal utvikle videre. 

2004 representerer nye grep når det gjelder 
integrering. De lovfestede introduksjonsord-
ningene ble gjort obligatoriske for kommu-
nene. Tilbakemeldingene er også her at det 
faglige innholdet som gjennom mange år har 
vært forberedt og utviklet i UDI, fungerer godt. 

2004 ble året da regjeringen bestemte seg for 
å skille ut integreringsarbeidet i et eget, nytt 
direktorat fra 1. januar 2006. Ansatte og ledere 
i UDI støtter helhjertet denne reformen, og vi 
vil gjøre vårt ytterste for at det nye direktoratet 
for integrering og mangfold skal få en optimal 
start. Utfordringen i denne sammenhengen 
for UDI, som skal arbeide videre med regu-
leringsoppgavene, blir å opprettholde fokus 
på at også reguleringsarbeidet må ta sin del av 
ansvaret for å sikre integrering og mangfold.

Trygve G. Nordby
Direktør

“Vårt engasjement 

for å få fram helheten 

i migrasjonsforvalt-

ningen synes å bære 

frukter”
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Kommunal- og regionaldepartementet 
(KRD) 
KRD har det overordnede ansvaret for flyktning-, 
innvandrings- og integreringspolitikken. 
Departementet styrer UDI og Utlendingsnemnda 
(UNE) blant annet gjennom lov, forskrift, 
budsjett og tildelingsbrev. Departementet 
legger også rammer for kommunenes integre-
ringsarbeid gjennom introduksjonsloven og 
gjennom å fastsette størrelsen på integrerings-
tilskuddet som kommunene får i forbindelse 
med bosetting av flyktninger.

Utlendingsnemnda (UNE)
UNE er et frittstående, domstolliknende for-
valtningsorgan som behandler klager på UDIs 
vedtak, etter utlendingsloven og utlendingsfor-
skriften. Nemnda er administrativt underlagt 
KRD. Utlendingsnemnda er overordnet UDI 
som lovtolkende organ, og nemndas praksis er 
retningsgivende for UDIs praksis. 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for 
landinformasjon (Landinfo)
Enheten har som oppgave å innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold 
og menneskerettigheter i land som UDI, UNE 
og KRD har behov for kunnskap om. 
Landinfo erstatter tilsvarende enheter i UDI 
og UNE. Enheten er faglig uavhengig, men 
administrativt tilknyttet UDI.

Politiet
Politiet har ansvaret for en rekke oppgaver på 
utlendingsfeltet, både i asylsaker og i andre 
saker. Viktige oppgaver er mottak og behand-
ling av enkelte oppholdssaker, registrering og 
identitetskontroll i asylsaker, grensekontroll 
og arbeid mot ulovlig innvandring og ulovlig 
opphold, samt uttransportering av avviste asyl-
søkere og andre utlendinger som oppholder seg 
ulovlig i landet. Politiet er underlagt Justis- og 
politidepartementet (JD).

Kontaktutvalget mellom innvandrere og 
myndighetene (KIM)
Kontaktutvalget mellom innvandrere og 
myndighetene er et regjeringsoppnevnt utvalg 
som skal gi myndighetene råd i saker som 
angår innvandrere, og føre dialog mellom 
innvandrere og myndighetene. Kontaktutvalget 
består av alle medlemmene i Innvandrerforum 
i tillegg til representanter for sentrale myndig-
heter, de politiske partiene på Stortinget og 
Kommunenes Sentralforbund. 

Utenrikstjenesten
Norges utenriksstasjoner spiller en viktig 
rolle som førstelinjetjeneste for utlendinger 
som ønsker å besøke eller flytte til Norge. 
Informasjon om regelverk og prosedyrer, 
behandling av søknader om besøksvisum og 
mottak og forberedelse av søknader om visum 
og opphold som skal behandles av UDI, er 
blant utenriksstasjonenes oppgaver. Utenriks-
stasjoner i land det kommer asylsøkere fra, 
rapporterer også til Landinfo om menneske-
rettighetsforhold. Ved behov verifiserer de 
konkrete opplysninger i asylsaker på vegne av 
UDI og UNE.

Kommunesektoren
Kommunene er sentrale i arbeidet med å legge 
til rette for integrering og mangfold på lokal-
plan. Kommunene bosetter flyktninger i sam-
arbeid med UDI og Kommunenes Sentralfor-
bund. Fra 1. september 2004 ble kommunenes 
integreringsarbeid for første gang lovregulert 
gjennom introduksjonsloven. Kommunene 
skal også sørge for at det generelle kommunale 
tjenestetilbudet er tilpasset en flerkulturell 
befolkning.

Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen 

i Norge. UDI har som overordnet mål å bidra til å iverksette og utvikle en 

human innvandrings-, flyktning- og integreringspolitikk som er godt politisk 

og rettighetsforankret, med tillit hos brukerne og i befolkningen generelt. For 

å lykkes i dette arbeidet er UDI avhengig av et velfungerende samarbeid og 

en god dialog med resten av utlendingsforvaltningen, andre offentlige in-

stanser, frivillige organisasjoner og ikke minst innvandrerbefolkningens egne 

organisasjoner. 

Internasjonale forpliktelser 
og samarbeid
Internasjonale konvensjoner 
som blant annet FNs flyktning-
konvensjon, Den europeiske 
menneskerettighetskonven-
sjonen, Rasediskriminerings-
konvensjonen og Barnekon-
vensjonen legger føringer for 
norsk politikk og praksis på 
UDIs arbeidsfelt. Norge har 
et tett samarbeid med EU 
gjennom Schengen-avtalen og 
Dublin-konvensjonen. Eksem-
pler på viktige samarbeidspart-
nere for UDI på internasjonalt 
nivå er FNs høykommissær 
for flyktninger (UNHCR) og 
International Organization for 
Migration (IOM).

Sektoransvarsprinsippet
I norsk forvaltning er det et 
sentralt prinsipp at en offentlig 
sektormyndighet har ansvaret 
for å sørge for et likeverdig 
tilbud på sitt område. Et illu-
strerende eksempel er en 
kommune hvor det ligger et 
asylmottak. Her har kommu-
nale utdanningsmyndigheter 
ansvaret for at barna i asylmot-
taket får et forsvarlig skoletil-
bud. Tilsvarende har kommu-
nale helsemyndigheter 
ansvaret for et forsvarlig 
helsetilbud til mottaksbe-
boerne. Kommunen får 
tilskudd fra staten til dette 
arbeidet. På statlig nivå har 
Utdannings- og forsknings-
departementet (UFD) og 
Helse- og omsorgsdeparte-
mentet (HOD) med under-
liggende faginstanser ansvar 
for å følge opp den lokale 
gjennomføringen av oppgaver 
på sine områder. Kommunal- 
og regionaldepartementet 
(KRD) og UDI har en viktig 
pådriverrolle overfor andre 
offentlige myndigheter i dette 
arbeidet. 

Utlendingsforvaltningen i Norge
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Utlendingsdirektoratet (UDI)
Blant UDIs kjerneoppgaver er å sikre at 
flyktninger får beskyttelse gjennom vurdering 
av asylsøknader, at asylsøkere får et botilbud 
og bosetting av flyktninger som får opphold. 
Videre bidrar UDI til å sørge for regulert inn-
vandring gjennom å behandle søknader om 
ulike oppholds- og arbeidstillatelser. UDI bi-
drar til å sikre like muligheter for alle gjennom 
et overordnet ansvar for å integrere innvand-
rere og flyktninger i det norske samfunnet og 
ved å bidra til arbeidet med å motvirke rasisme 
og diskriminering. UDI har som den sentrale 
etaten i utlendingsforvaltningen et ansvar for å 
følge opp øvrige deler av forvaltningen for å få 
en mest mulig velfungerende helhet. 
 
Asylavdelingen
Avdelingens hovedoppgave er å behandle 
søknader om asyl med tanke på å gi beskytt-
else til de som kvalifiserer for det. Avdelingen 
er også med på å utvikle regelverket på 
asylfeltet. Ved utgangen av 2004 hadde 
avdelingen 150 faste stillinger og 77 midler-
tidige stillinger.

Oppholdsavdelingen
Avdelingens hovedoppgave er å behandle 
saker som blant annet gjelder arbeidstillatelse, 
familieinnvandring, visum, studietillatelse, 
statsborgerskap og utvisning. I tillegg er 
avdelingen med på å utvikle regelverket på 
oppholdsfeltet. Ved utgangen av 2004 hadde 
avdelingen 128 faste stillinger og 70 midlerti-
dige stillinger.

Integreringsavdelingen
Avdelingen er hovedansvarlig for UDIs arbeid 
med å gi asylsøkere et botilbud (asylmottak) 
mens søknaden behandles, for bosetting av 
flyktninger i kommunene og for direktoratets 
arbeid med integrering i det norske sam-
funnet. Ved utgangen av 2004 hadde avdelingen 

totalt 140 faste stillinger og 32 midlertidige 
stillinger. Av disse var 95 faste stillinger og 
20 midlertidige stillinger ved UDIs seks 
regionkontorer.

Avdeling for faglig strategi og koordinering
Avdelingen har ansvar for å utvikle regelverket 
på utlendingsfeltet og samordne UDIs del-
takelse i internasjonalt samarbeid. Avdelingen 
har dessuten ansvar for direktoratets arbeid 
med statistikk og analyse. Ved utgangen av 
2004 hadde avdelingen 45 faste stillinger og 
3 midlertidige stillinger.

Administrasjonsavdelingen
Avdelingen har ansvar for økonomi, 
menneskelige ressurser, informasjonssystemer, 
sikkerhet, krise- og beredskapsplaner, kontor-
faglige tjenester og drift av bygg. Ved ut-
gangen av 2004 hadde avdelingen 104 faste 
stillinger og 10 midlertidige stillinger.

Kommunikasjons- og serviceavdelingen
Arbeidsfeltet til avdelingen er allment 
kommunikasjons- og servicearbeid rettet mot 
samfunnet, media og UDIs søkere, samt sam-
ordning av overgripende informasjonsspørsmål, 
utvikling av kommunikasjonsstrategier, service 
og interninformasjon. Ved utgangen av 2004 
hadde den daværende informasjonsenheten 
8 faste stillinger og 9 midlertidige stillinger. 
Fra 1. mars 2005 etableres en Kommunikasjons- 
og serviceavdeling, som overtar førstelinje-
tjenesten: Opplysningstjenesten for søkere, 
sentralbord og skrankefunksjoner.
 
Direktørens stab
Direktørens stab assisterer direktøren i ledelsen 
av direktoratet og arbeider blant annet med 
organisasjonsutvikling, lederutvikling og 
konkrete utviklings- og utredningsoppgaver, og 
betjener direktørens forværelse. Ved utgangen 
av 2004 hadde staben 5 faste stillinger.

 

UDIs regionale apparat
UDIs seks regionkontorer 
utfører en rekke av direktora-
tets arbeidsoppgaver fra asyl-
mottak til langsiktig integrering 
i lokalsamfunn. Regionkon-
torene har tett kontakt med 
direktoratets samarbeids-
partnere og har opparbeidet 
solid kompetanse om lokale 
forhold. 

Regionkontorene skal 
opprette og føre tilsyn med 
driften av de statlige mot-
taksstedene for asylsøkere i 
regionen, samarbeide med 
mottakene og kommunene 
om bosetting av flyktninger. 
Regionkontorene skal også 
arbeide for likestilling mellom 
innvandrere og nordmenn, gi 
informasjon om tilbakevend-
ing og retur, saksbehandle 
søknader om tilbakevend-
ingsstøtte og drive informa-
sjonsarbeid overfor nordmenn 
og flyktninger. 

Sentrale utfordringer i 2005
UDI har gjennom tildelings-
brevet fra Kommunal- og 
regionaldepartementet (KRD) 
fått ansvar for en rekke 
arbeidsoppgaver:

• Forberedelser og omstilling  
 i forbindelse med at det skal  
 opprettes nytt Integrerings-         
 og mangfoldsdiektorat fra  
 1.1.2006 

• Bedre service overfor   
 våre søkere

• Bedre tilbud til asylsøkere  
 med psykiske problemer og  
 spesielle omsorgsbehov

• Ulovlig innvandring og bort- 
 fall av botilbud 

• Innføring av ordningen med  
 at innvandrere har rett og   
 plikt til opplæring i norsk og 
 samfunnskunnskap

Organisasjonskart

Direktør

Assisterende 
direktør

Direktørens 
stab

Asyl-
avdelingen

Integrerings-
avdelingen

Kommunikasjons- 
og service-
avdelingen

Avdeling for 
faglig strategi og 

koordinering

Administra-
sjons-

avdelingen

Oppholds-
avdelingen
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De sentrale styringsdokumentene for Utlend-
ingsdirektoratets virksomhet og prioriteringer 
er statsbudsjettet og tilhørende tildelingsbrev 
fra Kommunal- og regionaldepartementet. 
Statsbudsjettet gir de økonomiske rammene 
for virksomheten og formulerer regjeringens 
generelle mål for politikkområdet. Tildelings-
brevet konkretiserer målene og de tilhørende 
resultatkravene som stilles til UDIs virksom-
het. Gjennom tildelingsbrevet peker også 
regjeringen ut hvilke områder UDI særlig skal 
satse på hvert år.

Måloppnåelse på satsingsområdene 
for 2004 
Blant de mange resultatkravene som ble stilt 
til UDI i tildelingsbrevet for 2004, har vi her 
valgt å fokusere på noen av kravene knyttet til 
de fire hovedsatsingsområdene. På de to første 
satsingsområdene er resultatene relativt enkle å 
måle, siden det dreier seg om produksjon i an-
tall saker. På de to andre satsingsområdene er 
resultatkravene ikke kvantifiserbare på samme 
måte, og rapporteringen her er i større grad av 
kvalitativ art.

Satsingsområde 1: Redusere saks-
behandlingstidene
Oppholdssaker
Ved utgangen av 2003 hadde UDI hele 21 
100 oppholdssaker til behandling (blant annet 
søknader om familieinnvandring, arbeids-
tillatelse og statsborgerskap). I tildelingsbrevet 
ble det derfor lagt særlig vekt på å redusere 
saksbehandlingskøen og saksbehandlingstiden 
for oppholdssakene. Resultatkravet var at UDI 
ikke skulle ha mer enn 11 000 ubehandlede 
oppholdssaker ved utgangen av 2004.

En rekke tiltak ble satt i verk i løpet av året for 
å nå målet. Organisatoriske endringer i Opp-
holdsavdelingen, nye prosedyrer for raskere 
behandling av enkle saker og bistand fra Asyl-
avdelingen bidro til at UDI i 2004 behandlet 
65 000 søknader og klager i oppholdssaker, 
mot 52 000 i 2003. Ved utgangen av året var 
antall ubehandlede oppholdssaker redusert til 
12 500. Målet på 11 000 saker ble således ikke 
nådd fullt ut. Arbeidet med å redusere saks-
behandlingstidene i oppholdssaker fortsetter 
i 2005, med et betydelig bedre utgangspunkt 
enn året før.

Asylsaker
Etter flere år med høy tilstrømning av asyl-
søkere har asylsaksbehandlingen hatt høy 
prioritet i hele utlendingsforvaltningen. I 2003 
behandlet UDI hele 17 500 asylsøknader. 
Prognosen for tilstrømning i 2004 ble satt til 
10 000, og saksbehandlingsmålet ble satt til 
14 000 saker. Resultatet var at UDI klarte å 
behandle 12 500 saker, 1 500 færre enn kravet. 
Antall asylsøkere ble imidlertid 2 000 lavere 
enn prognosene, slik at direktoratet ved ut-
gangen av 2004 hadde færre ubehandlede asyl-
saker enn saksbehandlingsmålet tilsa. 

Satsingsområde 2: Beskytte asylinstituttet
Et sentralt resultatmål under dette satsingsom-
rådet var å gjennomføre en hurtigprosedyre 
(48-timersprosedyre) for asylsøkere med antatt 
grunnløse søknader, for å bidra til å redusere 
tilstrømningen av asylsøkere uten beskyttelses-
behov. Hurtigprosedyren ble innført 1. januar 
2004. De 200 sakene som ble behandlet etter 
prosedyren, var som forutsatt ferdig behandlet 
på under 48 timer. 

Utlendingsdirektora-

tets måloppnåelse på 

sentrale virksomhets-

områder var god i 

2004. Særlig positivt 

for UDIs brukere var at 

antallet ubehandlede 

saker i direktoratet 

ble kraftig redusert. 

Dette fører til reduserte 

saksbehandlingstider i 

mange saker.

UDIs måloppnåelse i 2004

Regjeringens fire hoved-
mål for innvandrings-, 
flyktning- og integrerings-
politikken:
1. Regulert innvandring
2. Beskyttelse til flyktninger
3. Like muligheter til 
 deltakelse
4. Effektiv og brukerorientert  
 forvaltning

Tildelingsbrevets fire sats-
ingsområder for UDI i 2004:
1.  Redusere saksbehandlings- 
 tidene
2.  Beskytte asylinstituttet
3.  Bedre service overfor   
 søkere og andre brukere
4.  Følge opp introduksjons-
 ordningen og forberede 
 rett og plikt til norsk-
 opplæring 

Innkomne og behandlede oppholdssaker i UDI i 2004 inkludert klager
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Videre ble det i tråd med tildelingsbrevets krav 
innført en ordning hvor personer som har fått 
avslag på asylsøknaden, ikke lenger får tilbud 
om opphold i asylmottak. Hensikten er å vise 
at personer som oppholder seg ulovlig i Norge 
etter et avslag, ikke samtidig får gratis kost og 
losji av den norske stat. Barnefamilier og en-
kelte andre er unntatt fra ordningen. I løpet av 
2004 fikk 600 personer melding om at de ikke 
lenger fikk bo i mottak. Ved utgangen av året 
hadde om lag 75 prosent av dem enten forlatt 
mottakene eller fått unntak fra ordningen av 
ulike årsaker.

Satsingsområde 3: Bedre servicen overfor 
søkere og andre brukere
Blant annet som en følge av lange saksbe-
handlingskøer har UDI lenge hatt store 
utfordringer på serviceområdet. I tråd med 
kravene i tildelingsbrevet ble følgende tiltak 
gjennomført i 2004:

• Det er utarbeidet nye rutiner for utsending  
 og oppdatering av meldinger til søkere om  
 forventet saksbehandlingstid
•  Det er laget en serviceerklæring for søkere
•  Servicestrategi og tilhørende tiltaksplaner er
 utarbeidet, og gjennomføringen av tiltak-  
 ene i handlingsplanene er påbegynt under en  
 nyansatt servicesjef

Satsingsområde 4: Følge opp 
introduksjonsordningen
1. september ble det obligatorisk for alle kom-
munene i landet som bosetter flyktninger, å 
tilby individuelle introduksjonsprogram for 
nyankomne flyktninger. I forkant av dette 
gjennomførte UDI en rekke tiltak for å bistå 
kommunene i dette arbeidet. Alle regioner 
arrangerte opplæringsseminarer for kommune-
sektoren. En lang rekke informasjonstiltak 
ble gjennomført overfor kommuner, andre 
offentlige myndigheter, arbeidsgivere og ulike 
organisasjoner. Direktoratet la også stor vekt 
på å formidle informasjon til offentligheten 
gjennom media om dette store løftet i det kom-
munale integreringsarbeidet.

Oppholdstillatelse
Tillatelse til å oppholde seg 
i Norge utover tre måneder. 
En slik tillatelse gir ikke rett til 
arbeid, unntatt for EU/EØS-
borgere.

Arbeidstillatelse
Tillatelse til å ta arbeid i 
Norge. Arbeidstillatelse kan 
gis til personer over 15 år som 
fyller vilkårene for dette etter 
utlendingsloven.

Asyl 
Fristed for personer som med 
rette frykter forfølgelse på 
grunn av rase, religion, nas-
jonalitet, politisk oppfatning 
eller tilhørighet til en spesiell 
gruppe. Asyl innebærer blant 
annet beskyttelse mot å bli 
sendt tilbake til området der 
vedkommende har grunn 
til å frykte forfølgelse. Asyl 
gir også visse rettigheter 
under oppholdet i asyllandet. 
Utlendinger som innvilges 
asyl i Norge, får status som 
flyktninger.
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Begivenheter i 2004

Et viktig og stort tiltak i så måte var direktora-
tets vårkonferanse i april, der det ble satt 
søkelys på migrasjon under tittelen ”Mellom to 
hjemland”. UDI har også gjennom andre 
arrangementer, foredrag, kronikker og medie-
utspill søkt å reise en debatt om migrasjons-
forståelsen i det norske samfunnet. Vi har 
derfor også valgt å ha et eget kapittel i denne 
årsrapporten om nettopp migrasjon, for å skape 
en helhet på feltet. 

Vidtfavnende begrep, vidtfavnende 
utfordringer
Begrepet migrasjon dekker både innvandring 
og utvandring, frivillig og tvungen, legale og 
illegale bevegelser. Den stadig tiltakende glo-
baliseringen med tilhørende økt reisevirksom-
het, internasjonalisering av utdanningssystemet 
og økt internasjonal handel gir stadig fl ere 
mennesker mulighet og behov for opphold av 
ulik varighet i land utenfor hjemlandet. Andre 
viktige årsaker til migrasjon er konfl ikter og 
fattigdom, som sender millioner av mennesker 
på fl ukt eller på leting etter et bedre liv for seg 
og sin familie.

For å møte utfordringene som følger alle de 
ulike formene for migrasjon, må vi se alle rel-
evante aspekter av migrasjon i sammenheng.

Det gjelder den rollen migrasjon allerede 
spiller, og også bør spille i framtiden, for 
demografi , kultur, arbeid, utdanning, sosial-
politikk, utenrikspolitikk, bistand, fl yktning-
beskyttelse og integrering, samt den rollen 
migrasjon spiller i regulerings- og kontroll-
apparatene. 

Migrasjonsforståelse og migrasjonshåndter-
ing er viktig for Norges evne til å delta aktivt 
i en globalisert verden, der utviklingen skjer i 
skjæringspunktet mellom ulike kulturer og på 
tvers av landegrenser. UDIs mål er å bygge en 
forvaltning som tar utgangspunkt i det gjensi-
dige behovet Norge og verdenssamfunnet har 
for å stimulere og regulere migrasjon og møte 
disse utfordringene på en aktiv måte.

Viktig med godt faktagrunnlag
Et viktig grunnlag for å få en mer helhetlig 
migrasjonsforståelse og -debatt er å få fram et 
helhetlig bilde av migrasjonen til Norge. 
Utviklingen de siste ti årene viser at familie-
innvandring er den viktigste årsaken til 
permanent innvandring til landet, og at det 
meste av denne innvandringen er knyttet til 
norske statsborgere. Legger vi til studie- og 
arbeidsinnvandring med utgangspunkt i folks 
egne, personlige kontakter, kan vi si at en stor 
del av innvandringen til Norge er følger av 

MIGRASJON

Den norske debatten 

om migrasjonsrelaterte 

tema har for en stor del 

handlet om asyl- og 

innvandringspolitikk. 

For UDI har det i 2004 

vært et viktig mål å bidra 

til å fremme en mer 

helhetlig migrasjons-

forståelse og -debatt. 

Mot en mer helhetlig migrasjonsforståelse

Kjærlighet, jobb, krig eller utdan-

nelse. Det er mange årsaker til at 

mennesker kommer til Norge. UDI 

spiller en rolle for mange av dem.
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de relasjonene mange av oss etter hvert har til 
familie, venner, kollegaer og forretningsfor-
bindelser i utlandet. Kortvarige arbeidsforhold 
er den viktigste årsaken til økt innvandring til 
landet. I 2004 bidro EU-utvidelsen og de økte 
mulighetene for arbeidsinnvandring som den 

førte med seg, til en økning på 40 prosent i 
antall arbeidstillatelser til borgere av de nye 
EU-landene. Målt i antall mennesker utgjør 
flyktningene en mindre andel av den totale 
migrasjonen til Norge.

Migrasjonsvinduet

Motivet

TvungenFrivillig

Legal

Illegal

Måten

Eksempler:

Flyktning: Måten kan være legal eller illegal, 

motivet er tvungen

Arbeid: Måten kan være legal eller illegal, 

motivet kan være både tvungen og frivillig

Offer for mennenskehandel: Måten er 

illegal, motivet er tvungen
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Begrepet migrasjon dekker både innvandring 
og utvandring, frivillig og tvungen, legale og 
illegale bevegelser. 

Fakta om migrasjon
• 175 millioner mennesker i verden lever uten-
for eget land

• 289 000 personer født i et annet land bor i 
Norge, og har fått 60 000 barn her

• Medregnet personer med en utenlands-
født forelder har mer enn 500 000 personer i 
Norge innvandrerbakgrunn

• Mer enn 14 000 norske borgere studerer 
hvert år i utlandet, mens i overkant av 5 000 
utlendinger får oppholdstillatelse for å studere 
i Norge
 
• Summen av pengeoverføringer fra inn-
vandrere til relasjoner i opprinnelseslandet er 
større enn den samlede utviklingshjelpen som 
gis til utviklingslandene

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) og Institutt for 

fredsforskning (PRIO)

Ulike typer tillatelser gitt 1995–2004

1Beskyttelse omfatter her både overføringsflyktninger og personer som har fått opphold etter søknad om asyl. Dette vil si personer som har 
fått asyl, a
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MIGRASJON Arbeidsinnvandring – økt fokus og stor aktivitet

EU/EØS-utvidelsen og eventuelle følger for 
arbeidsinnvandringen stod i fokus for debatten 
på arbeidsinnvandringsområdet i 2004 både i 
det politiske livet, i mediene og i UDI. 
Debatten gikk høyt både i Norge og i Europa 
for øvrig. 1. mai 2004 ble ti nye land medlem-
mer av EU, og dermed også en del av EØS-
samarbeidet. Norge innførte overgangsord-
ninger overfor åtte av de ti nye landene: 
Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, 
Slovenia, Tsjekkia og Ungarn. Reglene 
innebærer at arbeidstakere fra de nye medlems-
landene må ha arbeidstillatelse før de begynner 
å arbeide, og at lønns- og arbeidsvilkårene skal 
være i henhold til tariff eller regulativ der slike 
avtaler foreligger. Tilsvarende skal lønn i 
“uregulerte” arbeidsforhold svare til lønn som 
er normal for det aktuelle stedet og yrket. 

I 2004 ble det gitt 25 100 førstegangs arbeids-
tillatelser, fi re av fem etter overgangsregel-
verket. De tre største opprinnelseslandene i 
denne sammenhengen var Polen (16 000), 
Litauen (6 000) og Latvia (1 200). De tillat-
elsene som er innvilget i henhold til overgangs-
reglene, dreier seg hovedsakelig om kortvarige 
tillatelser i forbindelse med sesongarbeid i 
landbruket. Majoriteten av de innvilgede EØS-
tillatelsene til borgere fra disse åtte nye 
medlemslandene er slike kortvarige tillatelser; 

62 prosent av dem hadde en varighet på inntil tre 
måneder. Interessen framover knytter seg til hvor 
mange arbeidstakere fra de nye medlemslandene 
som etablerer seg i Norge på lengre sikt. 

Konklusjonen så langt når det gjelder over-
gangsordningene, er at de ikke har hatt noen 
dempende effekt på arbeidsinnvandringen fra 
de nye medlemslandene. UDI mener dessuten 
at enkle og raske rutiner har bidratt til at 
mange som ellers kunne ha valgt å arbeide 
uten å registrere seg, valgte å arbeide lovlig. 
I forbindelse med EU/EØS-utvidelsen ble det 
forventet at direktoratet, i tillegg til å overvåke 
konsekvensene på eget område, også skaffet 
oversikt over virkningene på området til andre 
viktige etater/organisasjoner som blir berørt av 
utvidelsen og overgangsreglene. UDI utga en 
egen rapport om dette mot slutten av året. 
 
Stor innsats for raskere saksbehandling
Utlendingsdirektoratet fi kk i forkant av EU-
utvidelsen klare politiske signaler om at søknad-
ene måtte behandles svært raskt. Direktoratets 
evaluering viser at saksbehandlingstidene har 
vært meget korte, og at omstillingen fra politi-
ets og Utlendingsdirektoratets side er gjennom-
ført på en svært vellykket måte. 

Overgangsregler
Den europeiske union (EU) 
og Det europeiske økono-
miske samarbeidsområdet 
(EØS) ble utvidet med ti 
nye medlemsland fra 1. mai 
2004. Norge innførte en 
overgangsordning for 
borgere fra åtte av disse 
landene (alle bortsett fra 
Kypros og Malta). Over-
gangsreglene innebærer 
at borgere av de landene 
som omfattes av ordningen, 
fortsatt må ha oppholds- og 
arbeidstillatelse for å kunne 
være ansatt hos en norsk 
arbeidsgiver, men at det for 
disse er enklere og rimeligere 
å få søknaden behandlet enn 
det er for borgere av land 
utenfor EU/EØS-området. 

Totalt ble det innvilget 

32 900 nye arbeids-

tillatelser i løpet av 2004. 

I alt 25 300 arbeidstil-

latelser ble gitt til borgere 

av de nye EU-landene i 

2004. Det er en økning 

på 40 prosent i forhold 

til 2003. Antall tillatelser 

etter spesialistregel-

verket gikk ned med 

mer enn en tredjedel, 

til 734. 
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Ben (40) er overlege, har doktorgrad i medisin 

og jobber på Radiumhospitalet i Oslo som 

patolog og kreftforsker.

- Jeg kom til Norge i 1998 for å jobbe som 

assistentlege, men har siden spesialisert meg 

som patolog, forteller Ben, som har medisin-

utdanning fra hjemlandet Israel.

- Jeg hadde lyst til å jobbe i et annet miljø, 

og siden jeg hadde bekjente i Norge, var det 

naturlig å søke om arbeidstillatelse her. 

- Jeg jobber hovedsakelig med kreft-

diagnostikk på pasientmateriale ved å studere 

biopsier (vevsprøver eller organer som fjernes 

fra pasienter). I tillegg jobber jeg med 

forskning på eggstokk-kreft.

- Det er klart det følger en del utfordringer 

med å arbeide og bosette seg i et annet land. 

Det er mange kulturelle forskjeller, men har 

man en åpen innstilling, hjelper det. For meg 

har det vært en god opplevelse å arbeide 

i Norge. Jeg trives og er fornøyd, forteller 

overlegen.

Navn: Anna Katarina 
Grova

Alder: 35 år

Utdanning: Jurist

Har jobbet som råd-
giver i fi re og et halvt år 
i Oppholdsavdelingen i 
Arbeids- og utdannings-
enheten. Jobber med 
søknader om arbeidstil-
latelse fra hele verden, 
men først og fremst fra EU.

- Det beste med jobben 
er at det hele tiden er nye 
utfordringer og nye problem-
stillinger å bryne seg på. 
Jeg jobbet i fjor vår med EU-
utvidelsen og overgangs-
reglene for de nye EU-
landene. Det var morsomt 
å bli med i et prosjekt hvor 
vi måtte svare på høringsut-
talelser og avklare mange 
prinsipielle problemstillinger 
i forhold til regelverket. Det 
dukker stadig opp nye tilfeller 
som verken lovgiver eller vi 
har tenkt på. Dette medfører 
at arbeidsdagene er veldig 
varierte. Den ene dagen job-
ber jeg med søknader som 
er åpenbare og ukontro-
versielle. Da får jeg mange 
saker unna. Neste dag kan 
det komme en søknad med 
ulike problemstillinger som 
må avklares før saken kan 
behandles. I tillegg gjør det 
gode arbeidsmiljøet og de 
hyggelige arbeidskollegene 
at UDI er et bra sted å jobbe.

Mot slutten av 2004 fordelte saksbehandlings-
tiden seg slik:
• 60 % av sakene var ferdige etter 1 dag
• 70 % av sakene var ferdige etter 2 dager
• 80 % av sakene var ferdige etter 5 dager
• 90 % av sakene var ferdige etter 14 dager

Når det gjelder saksbehandlingstiden for øvrig, 
har UDI i løpet av 2004 brukt mye ressurser på 
å redusere antallet ubehandlede saker. Resulta-
tet er at antall ubehandlete saker gikk ned med 
40 prosent. Videre satsing på rask og effektiv 
behandling av ukompliserte saker vil, sammen 
med arbeidet for enda bedre service, stå i fokus 
for UDIs arbeid med arbeidstillatelser og andre 
oppholdssaker i 2005.

Laveste antall spesialister siden kvoten 
ble innført
I 2002 ble regelverket for spesialistinnvandring 
myket opp. Blant annet falt kravet om at det 
ikke måtte fi nnes annen innenlandsk arbeids-
kraft, bort. Formålet med endringene i regel-
verket har vært å gjøre det enklere for norske 
bedrifter å rekruttere kompetanse fra utlandet. 
I forbindelse med regelendringene ble det 
innført en kvote for spesialister på inntil   
5 000 personer årlig.
 

I en rapport utarbeidet av Norsk Utenrikspoli-
tisk Institutt (NUPI)1 på oppdrag fra UDI i 
2004 ble følgende konklusjoner trukket:

•  Norge møter stor konkurranse fra andre land  
 om arbeidskraften 
• Norske myndigheter er for dårlige til å   
 markedsføre både spesialistordningen og   
 Norge i mulige spesialistland
•  Selskaper må jobbe mer aktivt for å trekke  
 til seg utenlandske spesialister, og gjøre   
 det mer kjent at regelverket for spesialister 
 er myket opp

Totalt 747 personer fi kk innvilget spesialist-
tillatelser i 2004. Siden 2000 har Norge tatt 
imot i overkant av 4 500 spesialister. Med 
spesialister menes her faglært arbeidskraft som 
er tilbudt arbeid i Norge. Den største grup-
pen av søkere etter spesialistbestemmelsen 
er håndverkere: snekkere, tømrere, malere og 
murere. Andre store grupper er helsepersonell 
og ingeniører.
 
De fem største landene når det gjelder spesi-
alisttillatelser i 2004, var Polen, USA, Filippi-
nene, Russland og Serbia og Montenegro.

Spesialist 
En spesialist er en person 
som er fagutdannet eller 
har spesielle kvalifi kasjoner 
som det er behov for i 
Norge. Hans eller hennes 
kvalifi kasjoner må være 
nødvendige for den aktuelle 
virksomheten. 

1The Evaluation of the Results of the Introduction of the New Regime for Migration of Skilled Labour to Norway (Spesialistordningen). The Case of Ukraine. 
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MIGRASJON De fl este kommer på grunn av familie

Familietilknytning er den 

viktigste årsaken til 

permanent innvandring 

til Norge. Antall familie-

innvandrere holdt seg 

høyt i 2004, selv om 

færre fi kk tillatelse til 

gjenforening med fl ykt-

ninger etter at reglene 

ble skjerpet inn i 2003.

Ett av fem ekteskap inngås med 
utlendinger
Statistisk sentralbyrås (SSBs) nyeste ekte-
skapsstatistikk (ekteskap inngått i 2003) viser 
at så mange som 22 prosent av ekteskapene 
som ble inngått det året, var mellom en person 
bosatt i Norge og en person bosatt i utlandet. 
3 450 menn bosatt i Norge giftet seg med uten-
landske kvinner, mens 1 750 kvinner giftet seg 
med utenlandske menn. Kvinner fra Thailand 
(700 personer), Russland (400 personer) og 
Filippinene (270 personer) som giftet seg med 
menn med norsk bakgrunn, utgjorde de klart 
største gruppene i denne statistikken.

Flere fikk tillatelse i 2004
I 2004 ble det gitt 12 800 tillatelser til personer 
som søkte om familieinnvandring, mot 
10 500 i 2003. 57 prosent av tillatelsene ble 
gitt til ektefeller, samboere eller partnere, mens 
40 prosent ble gitt til barn. Bare 3 prosent ble 
gitt til andre familiemedlemmer. Tendensen 
var, som i SSBs ekteskapsstatistikk, at de som 
kommer til Norge på grunn av familieinn-
vandring, blir gjenforent med norske borgere. 
De ti landene det kom fl est søkere fra i fjor, er 
i all hovedsak de samme som i 2003 (tall for 
2003 i parentes): 

Thailand 1 099 (780)
Irak 909 (940)
Russland 742 (797)
Somalia 689 (652)
Tyskland 563 (401)
Pakistan 496 (518)
Storbritannia 453 (330)
Filippinene 437 (396)
USA 423 (322)
Tyrkia 418 (445)

Kortere saksbehandlingstider 
Et sentralt mål for UDI i 2004 var å redusere 
saksbehandlingstidene for alle typer oppholds-
søknader, ikke minst for søknader om familie-
innvandring. Oppholdsavdelingen fi kk tilført 
nye ressurser, og det ble jobbet mye med å 
videreutvikle effektive saksbehandlingsrutiner. 
Det ble innført nye rutiner for prioritering av 
behandling av søknader fra barn som mangler 
omsorgspersoner i hjemlandet. I løpet av året 
ble det behandlet godt over 3 000 fl ere 
søknader om familieinnvandring enn det kom 
nye inn. Mange søknader behandles nå 
betraktelig raskere enn tidligere, men en 
betydelig mengde gamle og kompliserte saker 
gjør at saksbehandlingen i noen av disse 
sakene tar lang tid.

Fra gjenforening til 
innvandring
Begrepet familiegjen-
forening, som tradisjonelt 
har vært brukt i omtalen av 
all familierelatert innvan-
dring, er ikke dekkende for 
alle oppholdstillatelser som 
gis på grunnlag av familie-
tilknytning. Vel så ofte som 
gjenforening er det snakk 
om etablering av familieliv. 
UDI har valgt å bruke 
begrepet familieinnvandring 
som samlebegrep på 
familiegjenforening og 
familieetablering. Dette 
begrepet er også brukt i 
forslaget til ny utlendingslov 
som ble lagt fram i 2004.



15

- Vi møttes da vi begge jobbet i bar i Madrid. Det tok 

bare noen måneder før vi begge skjønte at vi kanskje 

ville noe mer enn bare å være venner...

 

- Vel, jeg visste det fra første øyeblikk! Jeg prøvde 

hardt å sjarmere deg i mange måneder og jeg tror hele 

Madrid la merke til det før det omsider virket på deg...

Du kan være litt treg noen ganger, ler David.

 

Etter om lag to år sammen i Spania bestemte de 

seg for å dra til Norge. De har nå bodd i Norge i ett 

år, har akkurat kjøpt ny leilighet på Grünerløkka og 

gleder seg veldig til å fl ytte. David går på norskkurs 

og jobber i bar om kvelden. Etter hvert som norsken 

kommer litt på plass håper han å fi nne seg en annen 

jobb, gjerne innen salg.  

- Jeg vet at det er viktig å lære seg norsk. Det er 

ikke alltid lett. De fl este nordmenn snakker så bra 

engelsk at selv om jeg prøver noen ganger, ender vi 

likevel ofte opp med å snakke engelsk, sier David.   

 

- Du kan i alle fall mye mer enn da du kom for ett  

år siden! Jeg synes du er fl ink jeg, og så har du 

verdens søteste engelske aksent, sier Kristine.

 

- Heldigvis er det ikke så langt til England, så vi 

reiser dit en del for å besøke både familie og venner. 

Davids foreldre har allerede vært i Norge fi re-fem 

ganger og stortrives her. 

Navn: Saber Baïli 

Alder: 42 år

Utdanning: Cand.philol. 
fra Universitetet i Oslo, 
fransk hovedfag. 
Ansatt som rådgiver i UDI 
i fi re og et halvt år. 

Jobber med familieinn-
vandring fra Eritrea, 
Etiopia, Somalia, Kenya, 
Uganda, Irak, Jordan, 
Syria, Pakistan og 
Afghanistan  

- Arbeidsdagen min han-
dler om å gjennomgå og 
behandle søknader om 
familieinnvandring, besvare 
spørsmål fra brukere og 
diskutere faglige spørsmål 
med mine kolleger. Noe 
av tiden går også med til 
veiledning og opplæring av 
nye kolleger. Jeg har stor 
respekt for jobben fordi den 
handler om mennesker og 
menneskeskjebner. Det er 
spennende å jobbe i UDI. 
Oppholdsavdelingen ble 
nylig omorganisert for å 
effektivisere saksbehandlin-
gen. Som følge av dette fi kk 
blant annet jeg fl ere nye land 
å jobbe med, og det er inter-
essant og utfordrende. Jeg 
må sette meg inn i disse nye 
områdene samtidig som jeg 
må fi nne en balanse mellom 
effektivitet og kvalitet. Det er 
også verdifullt å kunne bruke 
kunnskapen sin aktivt i job-
ben. Jeg behersker fransk 
og arabisk, og det er nyttig 
i saksbehandlingen. I tillegg 
har jeg en del kunnskap 
om landene jeg behandler 
søknader fra, og det er ofte 
til god hjelp. 

Fra 1. desember 2004 ble antallet enheter som 
behandler søknader om familieinnvandring, 
utvidet fra to til tre. Selv om ikke fl ere 
personer er satt til å behandle søknader om 
familieinnvandring, regner UDI med at økt 
spesialisering vil føre til bedre effektivitet.  
Det jobbes kontinuerlig med å utvikle mer 
effektive prosedyrer som sikrer at ukompliserte 
saker kan behandles raskt og smidig. 

Arbeid mot misbruk av regelverket
Ved siden av å sikre rask og smidig vurder-
ing av om en person oppfyller kravene for 
å få en tillatelse til familieinnvandring, skal 
Utlendingsdirektoratet motvirke misbruk av 
regelverket. Avveiningen mellom effektivitet 
og grundighet er en daglig utfordring for UDIs 
medarbeidere.

Misbruk er som regel knyttet til falske opp-
lysninger om familierelasjoner. Utlendings-
myndighetene avdekker hvert år fl ere saker 
hvor norske borgere gifter seg med utlendinger 
bare for å sikre personen en oppholdstillatelse. 
Siden det er retten til familieliv som er grunn-
laget for reglene om familieinnvandring, gir 
ikke et proformaekteskap rett til oppholdstil-
latelse. 

Et tvangsekteskap er et ekteskap som er inngått 
i strid med én eller begge parters frie vilje. 
Utfordringen for UDI i slike saker er ofte å 
skille mellom tvangsekteskap og arrangerte 
ekteskap. Mens tvangsekteskap er straffbart 
etter straffeloven § 222, er arrangerte ekteskap 
fullt lovlig. Hvis et ekteskap er inngått ved 
tvang, vil en søknad om familieinnvandring bli 
avslått.

Både proformaekteskap og tvangsekteskap kan 
være vanskelig å avdekke, og arbeidet med 
denne typen saker krever betydelige ressurser.
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MIGRASJON Integreringsreform og færre asylsøkere

Om lag 3 450 personer fi kk asyl, beskyttelse 
eller opphold av humanitære årsaker etter å 
ha søkt om asyl i Norge i 2004. De største 
nasjonalitetene var Russland (tsjetsjenere), 
Somalia, Irak og Afghanistan. I tillegg inn-
vilget Norge opphold til 750 overførings-
fl yktninger. Den største gruppen kom fra 
Burma/Myanmar. De siste seks årene har antall 
personer som får beskyttelse i Norge, ligget 
jevnt på mellom 4 000 og 5 000 personer. 
Innvilgelsesandelen i asylsaker økte fra 
29 prosent i 2003 til 40 prosent i 2004. 
At innvilgelsesprosenten stiger mens antallet 
søkere faller, er en konsekvens av at norske 
myndigheter har lyktes i å begrense tilstrømningen 
av personer uten beskyttelsesbehov. 

Europeisk trend og særnorske tiltak
Nedgangen i antall asylsøkere til Norge er del 
av en europeisk trend. Det er færre konfl ik-
ter i Europas nærområder. Videre begynte 
fi ngeravtrykksregisteret Eurodac og Dublin-
samarbeidet, som skal bidra til å forhindre at 
personer reiser fra land til land i Europa og 
søker om asyl, å virke for fullt i 2004. Nedgan-
gen i Norge var imidlertid såpass mye større 
enn i andre land at det ikke kan være tvil om at 
tiltakene norske myndigheter har satt i verk i 
Norge, også har bidratt til at det kommer færre 
asylsøkere til landet. 

Dublin-samarbeidet
Dublin-konvensjonen fastslår hvilket land 
som er ansvarlig for behandlingen av en 
asylsøknad. Landene som har signert konven-
sjonen forplikter seg til at dersom en asylsøker 
har søkt asyl i et av landene skal vedkom-
mende sendes tilbake til dette landet. I forbin-
delse med denne konvensjonen er det nå tatt i 
bruk ny teknologi og innført skjerpede rutiner 
i samarbeidet mellom Schengen-landene. I dag 
tar det bare minutter å fastslå om en asylsøker 
tidligere har søkt asyl i et annet land. I til-
legg går det raskere å tilbakeføre asylsøkere 
til det landet som er ansvarlig for å behandle 
søknaden deres. Andelen asylsaker som ble 
henvist til behandling i andre land i tråd med 
reglene i Dublin-konvensjonen, økte fra 20 
prosent i 2003 til 26 prosent i 2004.

48-timersprosedyre
Fra 1. januar 2004 ble det innført en 48-timers-
prosedyre for antatt grunnløse asylsøknader. 
Dette tiltaket førte til at antallet asylsøkere fra 
land som i utgangspunktet anses som trygge, 
gikk ned med rundt 75 prosent i forhold til 
2003. 200 asylsøknader ble behandlet etter 
denne prosedyren i løpet av året, alle innen 
fristen på 48 timer. 

2004 vil bli husket som 

et merkeår for integrering 

av fl yktninger i Norge. 

Fra 1. september ble 

introduksjonsordningen 

obligatorisk for alle 

kommuner. Året var 

også preget av at an-

tallet asylsøkere nær 

ble halvert i forhold 

til 2003.
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Florence (28) og familien hennes 

kommer fra Liberia, men har bodd i 

fl yktningleir i Sierra Leone i fl ere år.

19. mars 2004 kom de til Norge og 

sitt nye hjem, et rekkehus i Stange i 

Hedmark. Et par uker senere startet 

forberedelsene til introduksjons-

program for Florence og broren 

David (20). Nå går de sammen på et 

helsekurs som en del av intro-

duksjonsprogrammet. ”Helsenorsk” 

er et av hovedtemaene, og allerede i 

høst var Florence i arbeidspraksis på 

et sykehjem i Stange kommune.

- Arbeidspraksis er en fi n måte å 

komme ut i det norske samfunnet 

på, sier hun.

- Jeg liker å gå på introduksjonskurs 

og synes det er en fi n mulighet til å 

få en god start i Norge, men det er 

vanskelig. Særlig nå i begynnelsen, 

for alt foregår på norsk, forteller 

Florence på engelsk.

Ny advokatordning
Fra 1. januar 2005 innføres ny advokatordning 
for asylsøkere. Den nye ordningen innebærer at 
de aller fl este personer som registrerer seg som 
asylsøkere hos politiet, ikke lenger har rett til 
advokatbistand i første instans i behandlingen av 
asylsøknaden. Asylsøkere vil imidlertid få inntil 
fem timers fri advokatbistand fra Utlendings-
direktoratet ved avslag på asylsøknad om man 
ønsker å klage på vedtaket. 

Aldersundersøkelser av enslige mindre-
årige asylsøkere
Ordningen med aldersundersøkelser av enslige 
mindreårige asylsøkere ble innført i 2003, etter at 
det hadde blitt et økende problem at voksne søkte 
asyl som barn for lettere å få opphold i Norge. 
Fra 2003 til 2004 sank antallet asylsøkere som 
oppga å være under 18 år, med over 50 prosent. 
Resultatene fra aldersundersøkelsene viste at hele 
80 prosent av dem som ble undersøkt, var over 18 
år. Aldersundersøkelsene gjør at UDI lettere kan 
skille voksne fra barn. For UDI er det viktig å gi et 
riktig og tilpasset botilbud og følge opp barn. Barn 
som kommer til Norge uten omsorgspersoner skal 
blant annet ha annen omsorg enn voksne, og de 
har rett til en særskilt skjerming. De skal også ha 
annen oppfølging etter bosetting i en kommune.

Bortfall av botilbud 
Fra 1. januar 2004 mistet personer som har fått 
endelig avslag på asylsøknaden, retten til å bo 
i asylmottak. Hensikten med ikke å gi kost og 
losji til disse personene er å styrke respekten 
for asylinstituttet og underbygge plikten til å 
forlate Norge overfor dem som har fått avslag. 
I løpet av året fi kk 600 personer brev om at 
de måtte forlate mottakene. Barnefamilier 
og enslige mindreårige som får avslag på sin 
asylsøknad er ikke omfattet av ordningen, og 
kan bo i mottak inntil de faktisk reiser tilbake 
til hjemlandet. 

Nedlegging av asylmottak
Asylmottak er et frivillig botilbud for asylsøkere 
mens søknaden er til behandling. Reduksjonen 
i antall asylsøkere i 2004 førte til at behovet 
for asylmottak ble redusert. I løpet av året ble 
antallet asylmottak redusert fra 145 til 100, 
og antallet beboere sank fra 17 200 til 12 200. 
Mottakene drives av ulike driftsoperatører etter 
retningslinjer fra UDI. Driftsansvaret blir tildelt 
etter anbudsprinsippet.

Overføringsfl yktninger 
Norge er ett av rundt 15 
land som hvert år tar imot 
en kvote overførings-
fl yktninger i samarbeid med 
FNs høykommissær for 
fl yktninger (UNHCR). Dette 
er mennesker som har 
fl yktet fra sitt hjemland, og 
som av ulike årsaker heller 
ikke er trygge i landet de har 
fl yktet til. Sommeren 2004 
besluttet regjeringen å øke 
kvoten for overførings-
fl yktninger fra 750 i 2004 til 
1 000 i 2005. 
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MIGRASJON Bosetting og integrering av fl yktninger

Introduksjonsordningen
Mens UDI har ansvaret for fl yktninger til 
søknaden er ferdig behandlet, er det kommu-
nene som har ansvaret for fl yktningene etter 
at de er bosatt. Fra 1. september 2004 ble det 
obligatorisk for kommunene å tilby intro-
duksjonsprogram til fl yktninger bosatt etter 
1. september 2003. Dette skjedde etter mange 
års forberedelser med forsøksprosjekter i ulike 
kommuner og etter et prøveår der det var fri-
villig for landets kommuner å tilby intro-
duksjonsprogram. Flyktningene i målgruppen 
fi kk også plikt til å følge programmet de får 
tilbud om. Med introduksjonsprogrammet følger 
nemlig en introduksjonsstønad som er avhengig 
av deltakelse. Stønaden tilsvarer to ganger 
folketrygdens grunnbeløp. I praksis betyr det at 
det ikke lenger er sosialkontoret som er fl ykt-
ningenes første møte med Norge. 

Målgruppen for introduksjonsordningen er 
fl yktninger mellom 18 og 55 år som er bosatt 
i kommunene etter avtale med UDI. Disse har 
rett og plikt til individuell opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap og til tiltak som forbereder 
dem for arbeidslivet. Også familiemedlemmer 
som er gjenforent med fl yktninger, har rett og 
plikt til introduksjonsprogram. Kommunene 
kan i tillegg velge å gi introduksjonsprogram 
til fl ere enn dem som er defi nert i loven. 

Et introduksjonsprogram er et fulltidspro-
gram på inntil to år der fl yktninger skal få en 
innføring i norsk språk og samfunnsliv og bli 
forberedt på å delta i yrkeslivet eller i ordinær 
utdanning. Ved utgangen av 2004 var om lag  
4 600 personer i målgruppen for rett og plikt til 
introduksjonsordning. Målet med programmet 
er at nyankomne fl yktninger raskest mulig skal 
bli økonomisk uavhengige og integrerte i det 

norske samfunnet. Nasjonale standarder sikrer 
et bedre og mer likt tilbud over hele landet. 
Erfaringen så langt er at alle tjener på intro-
duksjonsordningen. Samfunnet får raskere 
glede av fl yktningenes ressurser, og fl ykt-
ningene får raskere delta i norsk arbeids- og 
samfunnsliv.

UDI brukte store ressurser på å innføre in-
troduksjonsloven i 2004. Gjennom fl ere år har 
UDI hatt ansvaret for å sette i gang og følge 
opp forsøksprosjekter i kommunene. Bare de 
to siste årene før loven ble obligatorisk, fordel-
te UDI 60 millioner kroner til 228 kommunale 
prosjekter som støtte til videreutvikling og 
innføring av introduksjonsprogrammet. I løpet 
av 2004 hadde UDI opplæringsseminarer i alle 
regioner, og gjennomførte en stor informasjons-
kampanje om ordningen. Denne kampanjen vil 
fortsette i 2005.

Bosetting av flyktninger 
4 700 fl yktninger ble bosatt i norske kommuner 
etter avtale med Utlendingsdirektoratet i 2004. 
Det var ikke mange nok, og ved utgangen av 
2004 ventet fortsatt over 2 000 fl yktninger i nor-
ske asylmottak på bosettingsplass i en kommune. 
En vellykket samarbeidsaksjon mellom UDI, 
Kommunenes Sentralforbund og Husbanken 
for bosetting av enslige fl yktninger, som det 
erfaringsmessig tar lengre tid å fi nne bosettings-
plass til, gav i andre halvdel av 2004 gode resul-
tater. I løpet av aksjonsperioden ble 953 enslige 
fl yktninger bosatt. For første gang på svært lenge 
kom andelen enslige blant de bosettingsklare 
fl yktningene i mottak under 50 prosent. 

Behovet for bosettingsplasser i 2005 påvirkes i 
liten grad av nedgangen i antall asylsøkere. 
Basert på de prognosene som foreligger ved 
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Florences yngste bror Robert, søn-

nen William og niesen Mahawa går 

på skole.

- Barna trives godt på skolen, men 

vi skulle ønske at vi fikk praktisert 

norsken vår litt mer utenfor skolen. 

Vi har ikke blitt kjent med så mange 

nordmenn ennå, sier Florence.

I 2004 kom om lag 250 liberiske 

flyktninger til Norge som over-

føringsflyktninger. Hvert år tar Norge 

i samarbeid med FNs høykommis-

sær for flyktninger (UNHCR) imot en 

kvote flyktninger som ikke er trygge 

i de landene de har flyktet til. Disse 

kalles for overføringsflyktninger.

inngangen til året, er behovet for bosetting 
beregnet til 5 250 plasser. Bosettingsarbeidet blir 
en utfordring for UDI og kommunene også i 
2005. I tillegg til bosetting av 4 700 flyktninger i 
kommunene, flyttet også om lag 800 familie-
gjenforente til flyktninger til kommunene.
 
Stor satsing på å utvikle tilbudet til enslige 
mindreårige asylsøkere
Enslige mindreårige er fellesbetegnelsen for alle 
barn og unge under 18 år som kommer til landet 
uten foreldre eller andre voksne med foreldre-
ansvar i Norge. I løpet av 2003 og 2004 ble det 
igangsatt hele 26 prosjekter og utviklingstiltak 
som på ulike måter skal sikre oppfølgingen av 
enslige mindreårige og øke kompetansen hos 
de som arbeider med denne gruppen. I tillegg 
har UDI tatt initiativet til et tettere samarbeid 
med barnevernet for å kunne ivareta enslige 
mindreårige i mottak på en bedre måte. I 2005 
vil det også være en særlig satsing på arbeidet 
for å oppspore foreldre slik at barn kan gjen-
forenes med sine omsorgspersoner i hjemlandet. 

Informasjonsprosjekter for god integrering 
I 2003 og 2004 tok Norge for første gang imot 
større grupper av flyktninger fra Liberia og Bur-
ma/Myanmar. For å bidra til en god integrerings-
prosess for disse gruppene i norske kommuner 
satte UDI i gang to informasjonsprosjekter hen-

holdsvis våren og høsten 2004. Det ble arrangert 
seminarer for kommunalt ansatte som jobber med 
flyktninger, og for involverte fra frivillig sektor i 
alle regioner hvor flyktningene bosettes. Her ble 
kunnskap om flyktningenes bakgrunn og tips 
for integreringsarbeidet formidlet. Det ble også 
gjennomført en stor medieoffensiv for å få ut 
kunnskap til allmennheten om flyktningene fra de 
to landene. Våren 2004 kom en undervisnings-
pakke for ungdomsskoletrinnet om flyktningene 
fra Liberia. Den tar opp emner som flukt, det å 
være flyktning, kulturforskjeller og informasjon 
om Liberia. På nyåret 2005 kommer en tilsvar-
ende pakke om flyktningene fra Burma/Myanmar. 
Tilbakemeldingene fra kommunalt hold har vært 
svært positive, og liknende informasjonstiltak vil 
bli vurdert satt i verk for aktuelle flyktninggrupper 
i 2005.

I Fafo-rapporten ”Hvordan 
gikk det etterpå?”, som ble 
publisert sommeren 2004, 
undersøkte man om 
flyktninger som har deltatt i 
introduksjonsprogram, 
senere deltar i ordinært 
utdannings-, yrkes- og 
samfunnsliv i større grad 
enn flyktninger som har 
bodd i kommuner som 
ikke har tilbudt introduksjons-
program. Forskerne 
konkluderte med at 
flyktninger som hadde 
deltatt i introduksjons-
program, både kvinner og 
menn, var blitt raskere 
integrert i ordinært arbeids- 
og samfunnsliv og hadde 
raskere oppnådd økono-
misk selvstendighet.
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UDI bruker ulike virkemidler i dette arbeidet: 
Kartlegging, dokumentasjon og rapportering, 
utvikling av modeller, forskning og utprøving, 
opplæring og informasjon, dialog med 
minoritetsgrupper og bruk av ulike tilskudds-
ordninger.

Arbeidet mot rasisme
Arbeidet mot rasisme og diskriminering foregår 
gjennom samarbeid mellom UDI og ulike 
frivillige organisasjoner, gjennom råd og 
veiledning til offentlig ansatte og ved bruk av 
tilskuddsordninger. Kartlegging, dokumentasjon 
og rapportering av innvandrernes egen opplev-
else av rasisme og diskriminering i Norge er et 
viktig grunnlag for politikkutvikling. Tidligere 
har UDI sett på ulike arenaer hvor innvandrere 
og minoriteter har følt seg utsatt for rasisme og 
diskriminering, blant annet skole, bolig, arbeid 
og media. Kildene har vært innvandrere som 
forteller om sine opplevelser. 

I 2004 jobbet UDI med å kartlegge forholdet 
mellom lokalsamfunn og beboere i asylmot-
tak. Mottaksbeboere, lokalbefolkning, bosatte 
innvandrere, mottaksansatte og kommunalt 
ansatte i seks forskjellige kommuner ble in-
tervjuet. Hensikten var å se på hvilke konfl ikter 
som eksisterer mellom mottaksbeboere og lo-
kalbefolkning, og hvilke årsaker som ligger bak. 

Videre var hensikten å se på hva kommunen og 
mottaket gjør for å forebygge og/eller løse opp i 
eksisterende konfl ikter. Resultatene fra under-
søkelsen vil gi viktig kunnskap til framtidig 
forebyggende arbeid i forbindelse med etabler-
ing og drift av asylmottak i kommunene.

Tilpasning til mangfold i offentlige 
tjenester
Migrasjon betyr nye utfordringer, også for det 
offentlige tjenesteapparatet. Brukerne av kom-
munale, fylkeskommunale og statlige tjenester 
er ikke lenger en homogen gruppe mennesker 
med samme kulturelle og språklige bakgrunn. 
UDIs arbeid med å kartlegge innvandrernes 
opplevelse av diskriminering og rasisme har 
vist at integrering og mangfold stiller nye krav 
til det offentlige. Dersom tjenestene som ytes 
skal oppleves som likeverdige av brukerne, er 
tjenesteapparatet og de som jobber der nødt til 
å tilpasse seg den nye virkeligheten. 

Tilpasning til mangfold betyr blant annet å 
heve kompetansen i tverrkulturell forståelse 
og kommunikasjon hos ansatte og å rekrut-
tere personer med minoritetsbakgrunn for 
bedre å imøtekomme behovene fra brukere 
med minoritetsbakgrunn. Videre innebærer det 
riktig og tilstrekkelig bruk av tolk, oversatt og 
tilrettelagt informasjon på fl ere språk enn bare 

Målet for statens inte-

greringsarbeid er at 

alle, uavhengig av 

opprinnelse og kjønn, 

skal ha like muligheter, 

rettigheter og plikter til 

å delta i samfunnet og 

bruke sine ressurser. 

Integrering er en gjen-

sidig prosess som 

stiller krav til både 

innvandrere og det 

norske samfunnet. 
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bokmål og nynorsk, og en arbeidsmiljøpolitikk 
som ivaretar en multikulturell arbeidsplass.

Mer mangfold – bedre metoder
Regjeringens handlingsplan mot rasisme og 
diskriminering for 2002-2006 har gitt UDI 
ansvaret for et eget forsøks- og utviklingspro-
gram. Dette programmet skal oppsummere 
erfaringer fra arbeidet med å styrke mangfolds-
perspektivet i det offentlige. Det skal dessuten 
framskaffe ny kunnskap og utvikle metoder og 
verktøy som offentlige instanser kan benytte 
for å styrke den fl erkulturelle kompetansen i 
egen virksomhet. Dette gjøres i hovedsak gjen-
nom økonomisk eller faglig støtte til eksterne 
aktører som utvikler metoder og verktøy for 
å forankre og styrke mangfoldsperspektivet i 
deres organisasjon og virksomhet. Metodene 
og verktøyene kan senere spres til andre virk-
somheter.

UDI er nasjonal fagmyndighet for tolking i 
offentlig tjenesteyting. UDI har initiert 
tolkeutdanning ved universiteter og høgskoler 
og driver opplæring av fagpersoner og tjeneste-
menn i bruk av tolk. Direktoratet har også 
ansvaret for et nasjonalt tolkeregister og for 
tospråklig testing av potensielle tolker. Samlet 
skal disse tiltakene bidra til å heve kvaliteten 
på tolkingen og styrke partenes rettssikkerhet. 

Tiltakene skal også bidra til at menneske-
rettighetskonvensjonen blir overholdt.

Kontakt og dialog med lokale 
innvandrermiljøer 
Et viktig virkemiddel i UDIs arbeid med inklu-
dering og mangfold er å støtte driften av lokale 
innvandrerorganisasjoner og frivillig fl erkulturell 
virksomhet i lokalsamfunnet. Støtte gis gjennom 
en tilskuddsordning som forvaltes av fylkeskom-
munen. Målet er å bidra til aktiv samfunnsdel-
takelse, fl erkulturelt mangfold og dialog mellom 
etniske grupper og mellom minoritet og majoritet 
i lokalsamfunnet. Det er et mål at organisasjonene 
skal bli engasjert i integreringsarbeid på egne 
premisser, og at de skal utforme og gjennomføre 
tiltak som fremmer mangfold og inkludering. 

Som et ledd i dette arbeidet arrangerer UDI 
konferanser hvor representanter for innvandrer-
organisasjoner kan møtes og danne nettverk. 
En slik konferanse ble avholdt i Trondheim i 
september 2004 i samarbeid med Nord-
Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner. 
Ett av temaene som ble tatt opp, var hvordan 
ulike nettverk kan gi økt kompetanse og større 
gjennomslagskraft. 

De er 14 og 15 år gamle, spiller basket, bor i 

Oslo og er kompiser. At de har røtter i tre 

forskjellige verdensdeler, tenker de sjelden over.

- Ikke egentlig. Det har alltid vært sånn. 

Mange av vennene mine kommer fra andre 

steder.

- Det er fi nt å ha venner som har bodd i andre 

land sånn som jeg. Det betyr at vi har noe felles.

Navn: Inger Axelsen

Alder: 55 år

Utdanning: Sosiolog

Saksbehandler i UDI i 
åtte år, arbeider i Inte-
greringsavdelingen. 
Jobber “litt med alt” 
innenfor integrerings-
feltet: forskning og 
utvikling, introduksjons-
ordningen, tvangs-
ekteskap, rapportering 
og utredninger. 

- Jeg trives i UDI på grunn 
av gode kolleger og et faglig 
spennende miljø. Arbeids-
oppgavene våre blir sjelden 
rutinepreget, og det er aldri 
kjedelig å jobbe i Integrerings-
avdelingen. Hva vi konkret 
jobber med, varierer fra år til 
år. Det krever at vi stadig må 
sette oss inn i nye saksfelt.
I tillegg kan en ikke unngå at 
fagområdet påvirker en som 
privatperson. Møter med 
personer fra andre kulturer 
og med en annen erfarings-
bakgrunn tvinger ofte fram 
en refl eksjon over eget 
ståsted og egne oppfatninger, 
alt det tilvante som vi ellers 
ikke stiller spørsmål ved. 
Det mest positive på 
integreringsfeltet i året som 
gikk, er etter min oppfatning 
politikernes uttalte ønske om 
å styrke dette arbeidet 
gjennom en bedre organi-
sering. Av konkrete prosjek-
ter/tiltak var innføringen av 
introduksjonsloven det 
største som skjedde i 2004.
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Bosettingstillatelse, krav og forventninger 
På samme måte som det stilles krav til det nor-
ske samfunnet for at vi skal få et velfungerende 
fl erkulturelt samfunn i Norge, stilles det krav 
til den enkelte innvandrer. Dette er ikke minst 
knyttet til at det forventes at innvandrere som 
bosetter seg i Norge, lærer seg norsk språk og 
skaffer seg innsikt i norsk samfunnsliv. I 2004 
besluttet Stortinget etter forslag fra regjeringen 
at det skal innføres krav om at innvandrere må 
gjennomføre minimum 250 timer opplæring i 
norsk og 50 timer opplæring i samfunnskunn-
skap for å kunne få bosettingstillatelse (per-
manent oppholdstillatelse) og senere norsk 
statsborgerskap.

UDIs bibliotek er en sentral kunnskapsbase for ulike migrasjons- og integreringsspørsmål. 

Bibliotekets samling omfatter om lag 18 400 bind og hadde 3 600 utlån i 2004. 

Boksamlingen omhandler alle aspekter ved innvandringen, først og fremst til Norge, men 

også den øvrige vestlige verden. Asyl- og fl yktningrett, menneskerettigheter, integrering, 

rasisme og Norge som fl erkulturelt samfunn er de viktigste fagområdene, ved siden av 

bakgrunnsinformasjon om fl yktningproduserende land.

I tillegg til å yte service overfor UDIs egne ansatte, Kommunal- og regionaldepartementet og 

Utlendingsnemnda, er biblioteket tilgjengelig for eksterne brukere. Åpningstiden for eksterne 

brukere er mandag, tirsdag og onsdag mellom klokken 09.00 og 14.30 eller etter avtale.

http://www.udi.no/bibliotek

    Biblioteket

Integreringstilskudd
Kommuner som bosetter 
fl yktninger etter avtale med 
UDI, får et statlig tilskudd 
som er fastsatt av Kom-
munal- og regionaldeparte-
mentet. Tilskuddet skal 
dekke kommunens utgifter 
til integrering av fl yktningene 
de første fem årene. I 2004 
var tilskuddet på kr 393 000 
fordelt på de fem årene. I 
tillegg utbetales særskilte 
tilskudd for grupper som 
eldre, funksjonshemmede 
og enslige mindreårige. I 
2005 er tilskuddet økt til kr 
432 000 for voksne og kr 
412 000 for barn. Samtidig 
er retten til integrerings-
tilskudd fjernet for personer 
som får familiegjenforening 
med bosatte med opphold 
på humanitært grunnlag.

Navn: Alfredo Zamudio

Alder: 44 år

Utdanning: Cand.mag. med medisinske fag. Skriver nå mastergradsoppgave om 
voldens sosiolingvistikk i Colombia.
 
Rådgiver i UDI ved regionkontor Øst. Har jobbet i UDI i seks måneder. Har ansvar for 
enslige mindreårige asylsøkere ved Vårli og Vardåsen mottak.

Har tidligere jobbet som kontorsjef i Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndig-
hetene, rådgiver i Røde Kors, leder for Menneskerettighetshuset. Forskningsopphold 
ved Fletcher School of Law and Diplomacy i USA.

- Jeg ble ansatt i UDI i september 2004 for å organisere en erfaringskonferanse om enslige 
mindreårige asylsøkere og fl yktninger. Responsen var overveldende. På litt over en uke fi kk vi 320 
påmeldinger, og vi måtte si nei til mer enn hundre til. Jeg har få like dager, og jeg gleder meg til å 
komme på jobb. Det er et privilegium å bruke min erfaring og arbeidsevne til å bistå barn og unge 
enslige asylsøkere og fl yktninger. Et godt eksempel på det var da vi med god hjelp av Nic Waals 
Institutt tilrettela psykologisk bistand til barn fra Sri Lanka og de ansatte ved asylmottaket på Vårli, 
kun tre dager etter fl odbølgen i Sørøst-Asia. Det er bra å være allsidig for å forstå et samfunn som 
er i kontinuerlig endring. Jeg ser arbeidet mitt i UDI som en mulighet til å bruke min innsikt i men-
neskerettigheter, sosiale endringsprosesser, kommunikasjon, konfl iktløsning og ikke minst det 
humanitære perspektivet. Ellers fokuserer jeg på min egen bakgrunn som migrant og hvordan jeg 
er med på å omdefi nere begrepet norsk.
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Viktige overordnede 
beslutninger og signaler

Det ble fattet fl ere viktige 
beslutninger og lagt fram 
viktige signaler fra myndig-
hetene på integreringsfeltet 
i 2004:

• Stortingsmelding nr. 49 
(2003-2004) Mangfold 
gjennom inkludering og 
deltakelse. Ansvar og frihet.

• Odelstingsproposisjon 
nr. 33 (2004-2005) Om lov om 
forbud mot diskriminering på 
grunnlag av etnisitet, religion 
mv. (diskrimineringsloven). 
Regjeringens forslag til ny lov 
mot etnisk diskriminering.

• Odelstingsproposisjon 
nr. 34 (2004-2005) Om lov 
om Likestillings- og diskrimi-
neringsnemnda (diskrimi-
neringsombudsloven). 
Regjeringens forslag til nytt 
felles håndhevingsapparat 
mot diskriminering på ulike 
grunnlag.

• Regjeringen besluttet 
å styrke det offentlige inte-
greringsarbeidet gjennom 
å opprette Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet f.o.m. 
1.1.2006.

• Regjeringens mål for 
asylpolitikken er å gi be-
skyttelse til fl yktninger. 
Samtidig var det et viktig mål 
å redusere tilstrømningen av 
asylsøkere uten beskyttelses-
behov i 2004.

UDI hadde 783 årsverk i 2004. UDI er en kompetansebedrift, der 576 medarbeidere har 
embetseksamen. Hovedtyngden av UDIs tilsatte er i aldersgruppen 30-40 år, totalt 340 
personer. Om lag 550 av medarbeiderne har vært i UDI i mindre enn fem år. Blant de ansatte 
har 14,1 prosent minoritetsbakgrunn1. Sykefraværet i 2004 var på 7,3 prosent, noe som er 
en nedgang på 0,8 prosentpoeng sammenlignet med 2003.

Likestilling i UDI
523 av de ansatte i UDI er kvinner, noe som tilsvarer to tredjedeler. 260 av de ansatte er 
menn. Kvinneandelen i ledelsen er på 37,5 prosent. Toppledergruppen følger opp likestillings-
perspektivet i organisasjonen.

Grønn stat i UDI
UDI har innført miljøledelse som en integrert del av organisasjonens styringssystem i virksom-
hetsplanlegging. UDI har foretatt en kartlegging av virksomhetens påvirkning på det ytre miljø. 
Kartleggingen har omfattet avfallshåndtering, papirbruk og renhold. Det er etablert miljø-
politikk og miljømål. På bakgrunn av disse og kartleggingen har UDI satt opp en handlings-
plan som følges opp i 2005. 

    Hvem jobber i UDI

 Menn Kvinner Totalt

Toppledere 5 3 8

Mellomledere 14 20 34

Regionledere 8 4 12

Saksbehandlere 192 411 603

Kontortilsatte 41 85 126

Til sammen 260 523 783

1 Defi nisjonen er personer med to utenlandsfødte foreldre, utenom Norden.

Oppretting av Integrerings- 
og mangfoldsdirektoratet
Kommunal- og regionaldepartementet 
(KRD) ønsket å vurdere ulike muligheter 
for å styrke integreringsarbeidet og sette 
fokus på langsiktig integrering. En rapport 
fra konsulentfi rmaet PLS Rambøll Man-
agement med forslag til omorganisering av 
forvaltningsapparatet på innvandrings- og 
integreringsfeltet ble overlevert departe-
mentet i august 2004.

I desember 2004 bestemte regjeringen seg 
for at det skal opprettes et nytt direktorat, 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, fra 
1.1.2006. Det nye direktoratet skal ha en 

faglig tyngde innen integrering og mang-
fold og skal fungere som koordinerende 
instans i forhold til andre direktorater. 
Direktoratet skal være tydelig underlagt 
politisk styring, og vil arbeide med strate-
gier for å utvikle det gode, fl erkulturelle 
samfunnet. En annen viktig oppgave for 
direktoratet vil være å samordne gjennom-
føringen av integreringspolitikken og 
politikken for inkludering og mangfold på 
direktoratsnivå. UDI skal bistå både KRD 
og det nye direktoratet med kunnskap og 
erfaring under etableringsprosessen. Det 
nye direktoratet vil ha egne regionale 
enheter som i utgangspunktet vil bygge på 
UDIs nåværende regionstruktur.

Utlendingsfeltet – status og framtid
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Utlendingsdirektoratets budsjett
Utlendingsdirektoratets budsjett vedtas gjen-
nom den årlige statsbudsjettbehandlingen i 
Stortinget og stilles til disposisjon for direkto-
ratet av Kommunal- og regionaldepartementet 
gjennom et tildelingsbrev. I tillegg til budsjett 
for direktoratets egen drift bevilges betydelige 
midler til drift av mottak, bosetting av flykt-
ninger og innvandrere samt bevilgninger til 
enkelte tilskuddsordninger.

Samlet ble det i tildelingsbrevet stilt om lag 
4 702 millioner kroner til disposisjon for 
direktoratet i 2004. Sammen med overføringer 
fra 2003, tilleggsbevilgningen i revidert 
nasjonalbudsjett, kompensasjon for lønns-
oppgjør og nysaldering, ble budsjettet for 2004 
5 168 millioner kroner. Det innebar en ned-
gang i utgiftene over UDIs budsjett for første 
gang på flere år.

Utlendingsdirektoratets regnskap
Utlendingsdirektoratets regnskap føres i 
henhold til de retningslinjer som gjelder for 
regnskapsføring for offentlige virksomheter. 
Det innebærer blant annet at alle utgifter, 
uavhengig av type, regnskapsføres det året de 
påløper (kontantprinsippet). Det innebærer 
igjen at det ikke utarbeides balanseoversikt for 
virksomheten i vanlig forstand.

Driftsutgifter 
Regnskapet for 2004 viser at det ble brukt 
470,8 millioner kroner til driften av UDI. 
Lønnsutgiftene utgjorde 301 millioner kroner. 
Regnskapstallet for lønn inkluderer totalt 19,1 
millioner kroner som i hovedsak er inntektsført 
refusjon av fødselspermisjoner og sykepenger. 

Direktoratets driftsbudsjett ble styrket med 
3,55 millioner kroner i revidert nasjonal-
budsjett som en konsekvens av utvidelsen 
av EU og et større antall søknader om 
arbeidstillatelse. 

For bedre å kunne styre og dokumentere res-
sursbruken internt i direktoratet er det ut-
viklet produktkalkyler som prissetter de ulike 
eksterne tjenestene som ytes. 

Driftsutgifter for asylmottak 
Asylmottak er et frivillig botilbud for asyl-
søkere. De enkelte mottakene drives av private 
eller kommunale driftsoperatører. Kontrakt 
inngås etter konkurranse. Alle driftsutgifter, 
ytelser til asylsøkere til nødvendig livsopphold 
og andre utgifter som påløper, dekkes over 
direktoratets budsjett. Samlede utgifter under 
posten utgjorde 1 546 millioner kroner, mot 
1 770 millioner i 2003, en reduksjon på om lag 
13 prosent. Antallet beboere i mottak viste en 

synkende tendens gjennom hele året, fra om 
lag 17 200 ved inngangen til om lag 12 200 
ved utgangen av året. Prisen for hver mot-
taksplass har i gjennomsnitt endret seg lite i 
forhold til 2003, og ligger fortsatt på noe over 
kr 100 000 i året per beboer. 

Bosetting av flyktninger og innvandrere
Integreringstilskuddet er den økonomiske 
kompensasjonen kommunene mottar fra 
staten for å bosette flyktninger og deres 
familier. Tilskuddet utbetales over fem år fra 
bosettingsåret. Satsene for tilskuddet økte fra 
totalt kr 376 000 for femårsperioden i 2003 til 
kr 393 000 i 2004. For 2004 er det regnskaps-
ført 2 799 millioner kroner, en økning på 115 
millioner i forhold til 2003.

Nøkkeltall og regnskap
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Regnskap 2002 2003 2004

Totale utgifter på UDIs ansvarsområde 4 794 596 744 5 215 020 120 5 095 169 551

Driftsutgifter UDI fratrukket refusjoner 407 267 964 419 583 105 451 644 651

Herav lønn fratrukket refusjoner 247 038 026 274 097 923 281 902 388

Herav dataregister for utlendinger og flyktninger (DUF) 13 703 366 24 794 055 20 013 416

Driftsutgifter statlige mottak 1 658 153 881 1 784 277 851 1 545 701 924

Herav pengestøtte til beboere 481 557 969 525 600 380 449 654 641

Herav driftsutgifter mottak 1 173 234 886 1 251 047 864 1 088 079 204

Herav driftsutgifter ordinært 3 361 299 7 629 607 8 010 255

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse 72 670 567 46 107 457 25 364 714

Herav lønn og godtgjørelse 39 832 640 31 316 878 16 547 589

Bosetting av flyktninger og innvandrere 2 427 036 769 2 738 239 369 2 873 199 482

Integreringstilskudd 2 400 150 779 2 684 152 714 2 798 736 834

Kommunale innvandringstiltak 11 664 346 41 346 082 42 959 000

Kunnskapsutvikling 15 221 644 12 740 573 31 503 648

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet 24 216 264 24 906 446 25 130 437

Herav landsomfattende organisasjoner 9 200 000 9 449 995 9 650 000

Herav lokale innvandrerorganisasjoner/frivillig virksomhet 12 300 000 12 820 000 12 658 325

Herav administrativt tilskudd 2 716 264 2 636 451 2 822 112

Tilbakevending av flyktninger 12 481 957 8 415 170 10 730 958

Herav individuell støtte 7 517 127 644 995 1 270 149

Herav prosjekter/lokal støtte 4 964 830 7 770 175 9 460 809

Statsautorisasjonsordningen for tolker 1 500 000 100 000 100 000

Transport av flyktninger/reiseutgifter til og fra utlandet 19 857 082 20 822 617 10 350 240

På vegne av Barne- og familiedepartementet 142 487 250 147 774 050 150 206 300

På vegne av Justis- og politidepartementet 2 740 844
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Direktør
Trygve G. Nordby

Assisterende direktør
Manuela Ramin-Osmundsen

Administrasjons-
avdelingen
Tore Dæhlin

Ass. avd. direktør
Bjørn Finstad

Enhet for 
økonomitjenester

John Rasten

Enhet for 
personaladministrasjon

Gro Haavaldsen

Asylavdelingen
Paula Tolonen

Ass. avd. direktør
Frode Mortensen

Koordineringsenheten
Tone Johansen

Integrerings-
avdelingen 

Skjoldvor Fjeldvær

Ass. avd. direktør
Roald Kristiansen

Mottakskontoret
Rolf Angelsen

Oppholdsavdelingen
Karl Erik Sjøholt

Ass. avd. direktør
Morten Hansen

Familie-
innvandringsenhet 1

Åse Ulvin

Avdeling for 
faglig strategi 

og koordinering
Frode Forfang

Regelverksenheten
Hans-Henrik Hartmann

Direktørens stab
Svein Erik Bersås

Kommunikasjons- 
og serviceavdelingen

Geir Løndal

Organisasjon og ledelse

Enhet for personal-
utvikling

Wenche Lyngholm**

IKT-enheten
Hasib Rahman

Intervjuenheten
Hilde Myhrvold

Dublinenheten
Elisabeth Qvam

Asylenhet 1/
Innsatsenheten 

Kirsten B. Myhre

Asylenhet 2
George Farnes

Asylenhet 3
Sigrun Storsæter

Asylenhet 4
Tone Loge Tveter

Transittenheten
Per Engan-Skei

Bosettingskontoret
Anne Siri Rustad

Introduksjonskontoret
Sidsel Rønning

Kontoret for 
etnisk likestilling

Gisle Hagen

Tolkefaglig kontor
Vivien Wrede-Holm

Regionkontor Øst
Bjørn Holden***

Regionkontor Indre 
Østland

Geir Halmrast

Regionkontor Sør
Tormod Fidje****

Regionkontor Vest
Atle Berge

Regionkontor 
Midt-Norge

Kari Laupstad

Familie-
innvandringsenhet 2

Hanna M. Krange

Familie-
innvandringsenhet 3

Mette Øverås

Visum- og
reisedokumentenheten

Cecilie Sande Amundsen

Statsborger- og
bosettingsenheten

Rehana Inayat Ali (fung.)

Utvisningsenheten
Camilla Torgersen

Arbeids- 
og utdanningsenheten
Kirsti Johnson Ness

Enhet for statistikk 
og analyse

Eivind Hoffmann

Enhet for internasjonale 
og generelle saker

Dag Bærvahr

Gruppe for kommunika-
sjon og utvikling

Karenina Briest Kriszat

Gruppe for media og 
samfunnskontakt
Are Martin Sauren

Serviceenheten
Bente Tandberg*

Enhet for arkiv-
faglige tjenester

Hanne-Katrine Meland

Enhet for innkjøp,
drift og arkiv

Jorunn Korsvik

Enhet for 
systemutvikling

Rebekka Gundhus

Regionkontor Nord
Bjørn Fridfeldt

Enhet for 
DUF-forvaltning
Ellen Sekkenes

*Tiltrer våren 2005

**Tiltrer 9. mai 2005

***Shahrokh Vahabzadeh fungerer våren 2005 

****Tormod Stavenes fungerer til og med mai 2005
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Manuela Ramin-Osmundsen

Paula Tolonen
Tore Dæhlin

Avdelingsdirektør, 
Administrasjonsavdelingen

Frode Forfang
Avdelingsdirektør,

Avd. for faglig strategi og koordinering 

Skjoldvor Fjeldvær
Avdelingsdirektør, 

Integreringsavdelingen

Karl Erik Sjøholt
Avdelingsdirektør, 

Oppholdsavdelingen

Svein Erik Bersås
Stabskoordinator, 
Direktørens stab

Manuela Ramin-Osmundsen
Assisterende 

direktør

Trygve G. Nordby
Direktør

Kommunikasjonsdirektør, 
Kommunikasjons- og serviceavdelingen

Geir Løndal Paula Tolonen
Avdelingsdirektør, 

Asylavdelingen



Utlendingsdirektoratet
Postboks 8101 Dep.
0032 Oslo

Besøksadresse:
Hausmannsgt. 21
0032 Oslo

Telefon:  23 35 15 00
Telefax:  23 35 15 01
www.udi.no

Regionkontor Indre Østland 
Postadresse: Postboks 1253 
2806 Gjøvik 

Besøksadresse: Storgata 10 
2806 Gjøvik 

Telefon: 61 14 65 00 
Telefaks: 61 17 08 95

Fylker: Buskerud, Hedmark, 
Oppland 
 
Regionkontor Midt 
Postadresse: 7005 Trondheim 

Besøksadresse: Peter Egges plass 2 
7005 Trondheim 

Telefon: 73 89 24 00 
Telefaks: 73 89 24 01 

Fylker: Møre og Romsdal, Nord-
Trøndelag, Sør-Trøndelag 

Regionkontor Sør 
Postadresse: Postboks  647 
4666 Kristiansand 

Besøksadresse: Slottsquartalet 
Tordenskjoldsgate 9 
4612 Kristiansand 

Telefon: 38 10 60 60 
Telefaks: 38 02 04 80 

Fylker: Aust-Agder, Telemark, 
Vest-Agder 

Regionkontor Vest 
Postadresse: Postboks 4048 
5835 Bergen 

Besøksadresse: Bugården 8 
5003 Bergen 

Telefon: 55 30 09 99 
Telefaks: 55 30 09 88 

Fylker: Hordaland, Rogaland, 
Sogn og Fjordane 
 
Regionkontor Nord 
Postadresse: Postboks 683 
8508 Narvik 

Besøksadresse: Havnegaten 28 
8514 Narvik 

Telefon: 76 96 58 10 
Telefaks: 76 96 58 39 

Fylker: Finnmark, Nordland, Troms 

Regionkontor Øst 
Postadresse: Postboks 8789 
Youngstorget 
0028 Oslo 

Besøksadresse: Youngstorget 1 
Oslo 

Telefon: 23 35 15 00 
Telefaks: 23 31 10 50, 23 31 10 52 

Fylker: Akershus, Oslo, Østfold, 
Vestfold 
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