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Kvoten for overføringsflyktninger 2018 - kvotesammensetning  

 

Det vises til UDIs brev av 17. august 2017 med forslag til kvotesammensetning for 2018, 

jf. Rundskriv G-04/2015 Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger jf. utlen-

dingsloven § 35. Det vises videre til svar på tilleggsspørsmål av 5. og 20. desember 

2017. 

 

Kvoten for 2018 blir på totalt 2 120 plasser, jf. Stortingets budsjettvedtak for 2018 av 18. 

desember 2017. Det blir 40 medisinske plasser som telles mot de andre delkvotene, jf. 

under. 

  

Kvotefordelingen i 2018 blir som følger:  

Delkvote  Plasser 

Flyktninger fra Syria i Libanon  700 

Flyktninger fra Den Demokratiske Repulikken Kongo (DRC) i 

Uganda 

1 000 

Flyktninger som evakueres fra Libya 300 

Delkvote ubunden av opprinnelsesland – åpne plasser 120 

Totalt 2 120 

Støttemidler til UNHCR (kap. 0490 post 73) 14 849 000 kr 

  

Flyktninger fra Syria og flyktninger som evakueres fra Libya 

Det vises til at det i budsjettet for 2018 er gitt inndekning for at PST og PU kan delta i 

uttakskommisjoner for å velge ut 1 000 overføringsflyktninger sammen med UDI og 
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IMDi. Det er en forusetning at PST og PU deltar i uttakskommisjonene for å velge sy-

riske flyktninger og flyktninger som evakueres fra Libya. 

 

Det er fortsatt flere uklarheter mht. flyktningene som evakueres fra Libya mht. hvor en 

ev. uttakskommisjon kan finne sted og porteføljen som sådan. Det bes om at UDI rap-

porterer om arbeidet med Libya-porteføljen innen hhv. 1. mai og 1. oktober 2018 i til-

felle det skulle bli nødvendig med omdisponering av plasser e.l. 

 

120 plasser – ubundne av opprinnelsesland – åpne plasser  

Det fastsettes ikke spesifikke delkvoter innenfor delkvoten. Det gjøres unntak fra Rund-

skriv G-04/2015 Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger jf. utlendingslo-

ven § 35 kapittel 9 d) og e) som omhandler Norsk PEN (forfattere omfattet av Fribyord-

ningen) og norske frivillige organisasjoner med tilstedeværelse i områder der UNHCR 

ikke er representert eller ikke har mandat til å fremme saker om gjenbosetting (i prak-

sis Den norske Helsingforskomiteen). Dette innebærer at antall vedtak i saker fremmet 

av disse organisasjonene ikke begrenses til 15 pst. av plassene på delkvoten. Delkvoten 

kan omfatte saker som behandles etter hasteprosedyre. 

 

For perspektiver som skal ivaretas ved uttak av kvoteflykntinger, hhv. barneperspektiv, 

kvinneperspektiv og integreringsperspektiv vises det til Rundskriv G-04/2015 Retnings-

linjer for arbeidet med overføringsflyktninger jf. utlendingsloven § 35. Det vises også til 

regjeringsplattformen fra Jeløya om videreføring av integreringsperspektivet. Til orien-

tering skal departementet, sammen med Kunnskapsdepartementet, se på gjeldende ret-

ningslinjer i lys av plattformen. 

 

Det legges til grunn en balansert familiesammensetning mht. størrelsen på familiene. 

 

Gjenbosetting av enslige mindreårige flyktninger 

Det er i budsjettforutsetningene for 2018 lagt til grunn at Norge kan ta imot inntil 20 

enslige mindreårige på kvoten for overføringsflyktninger.  

 

Fleksibel bruk av kvoten 

2018 er tredje og siste året i gjeldende treårsperiode for fleksibel bruk av kvoten. For 

retningslinjer om fleksibel anvendelse, vises det til Rundskriv G-04/2015. 

 

Støttetiltak for UNHCR (kap. 0490 post 73 Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak) 

Det vises til Stortingets budsjettvedtak for 2018 av 18. desember 2017 og tildelingsbre-

vet til UDI fra 20. desember 2017. Bevilgningen på kap. 0490 post 73 er på totalt 

14 849 000 kroner og midlene er tildelt i tildelingsbrevet. Det legges til grunn at bevilg-

ningen i sin helhet benyttes til støttetiltak for UNHCR i form av personell og prosjekter 

slik at flere flyktninger kan få hjelp. 6 764 000 kr er kommet til som følge av  
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de 1 000 tilleggsplassene og kan overføres UNHCR ifm. tildelingsbrevet. 8 085 000 kr 

benyttes til prosjekter etter forslag fra UNHCR. UNHCR vil bli bedt om å sende forslag 

til Justis- og beredskapsdepartementet. 

 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Siw Lexau (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

Marit Rosenvinge 

seniorrådgiver 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 
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