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Kvoten for overføringsflyktninger 2019 - Endelig kvotesammensetning       

 

Det vises til UDIs brev av 31. august 2018 med forslag til kvotesammensetning for 2019, 

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

utlendingsloven § 35. Det vises videre til Justis- og beredskapsdepartementets 

foreløpige kvotebrev av 13. november 2018 som ble sendt med forbehold om 

Stortingets godkjenning.  

 

Kvoten for 2019 blir på totalt 3 000 plasser, jf. Stortingets budsjettvedtak for 2019 av 14. 

desember 2018.  

 

Kvotesammensetningen for 2019 blir som følger: 

 

Flyktninggrupper/uttaksland Antall plasser 

Syriske flyktninger i Libanon 750 

Syriske flyktninger i Jordan  250 

Kongolesiske flyktninger i Uganda 900 

Sør-Sudanske flyktniger i Etiopia  500 

Flyktninger (div. nasjonaliteter) som evakueres fra Libya eller er i andre 

land i Nord-Afrika 

450 

Åpne plasser 150 

Medisinske plasser (telles mot ovennevnte delkvoter) 60 

Totalt 3 000 

Kap. 490, post 73 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., 

støttetilttak, kan nyttes under kap. 291, post 60  

11,917 mill. kr 
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Det legges til grunn at UDI, IMDi og PU deltar i alle uttakskommisjonene, og at PST i 

deltar i uttakskommisjonene for å velge syriske flyktninger og flyktninger som 

evakueres fra Libya. Det legges til grunn at etatene bidrar med sin kompetanse i 

uttaksprosessen, inkludert i forberedelsene til uttakene. 

 

Syriske flyktninger i Libanon og Jordan 

Det legges til grunn at inntil 250 syriske flyktninger velges ut i Jordan, og resten i 

Libanon.  

 

Flyktninger som evakueres fra Libya eller er i andre land i Nord-Afrika 

Det legges til grunn intervjuene av flyktninger som evakueres fra Libya foretas i 

Romania også i 2019. Skulle det bli aktuelt med intervjuer i andre land, eksempelvis om 

UNHCR får på plass evakueringsmekanismer til flere land enn Niger og Romania, ber 

departementet om å bli orientert.  

 

Dersom EU oppretter sentre for ilandføring av migranter i Nord-Afrika, og UNHCR 

identifiserer flyktninger som er aktuelle for gjenbosetting, kan UNHCR fremme 

søknader på vanlig måte. Det kan i så fall åpnes for norsk bidrag. Dette vil gi færre 

plasser til evakuerte fra Libya. Departementet kommer tilbake til saken om det blir 

aktuelt. I utgangspunktet legges det til grunn at plassene anvendes til flyktninger som 

evakueres fra Libya. 

 

150 plasser – ubundne av opprinnelsesland – åpne plasser 

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

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

utlendingsloven § 35 kapittel 9 d) og e) som omhandler Norsk PEN (forfattere omfattet 

av Fribyordningen) og norske frivillige organisasjoner med tilstedeværelse i områder 

der UNHCR ikke er representert eller ikke har mandat til å fremme saker om 

gjenbosetting (i praksis 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. 

 

Gjenbosetting av enslige mindreårige flyktninger 

Det er i budsjettforutsetningene for 2019 lagt til grunn at Norge kan ta imot inntil 20 

enslige mindreårige på kvoten for overføringsflyktninger. 

 

Fleksibel bruk av kvoten 

2019 er første året i ny treårsperiode for fleksibel bruk av kvoten. For retningslinjer om 

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

 

Overføring av plasser fra 2018 til 2019 
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Som følge av sikkerhetssituasjonen i Libya måtte evakueringene av flyktninger i 2018 

utsettes. Dette medførte at uttakskommisjonene måtte utsettes tilsvarende. To av tre 

planlagte uttakskommisjoner ble gjennomført i 2018 mens den tredje måtte utsettes til 

2019. Basert UDIs tilbakemelding om dette overføres 115 plasser fra 2018 til 2019. 

Dette skjer uavhengig av om 2018 var siste året i gjeldende treårsperiode for fleksibel 

bruk av kvoten. Antallet overførte plasser skal også gi rom for noen nyfødte babyer.  

 

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

Det vises til Stortingets budsjettvedtak for 2019 av 14. desember 2018 og 

tildelingsbrevet til UDI for 2019. Bevilgningen på kap. 0490 post 73 er på totalt 11,917 

mill. kroner og midlene er tildelt i tildelingsbrevet. 3,635 mill. kroner er satt av til 

operative tiltak bl.a. for å sikre gjennomføringen av norske uttakskommisjoner (UDI 

overfører midlene til UNHCR når tildelingsbrevet er mottatt) og 8,282 mill. kroner er 

satt av til kapasitetsøkning basert på prosjektforslag fra UNHCR som godkjennes av 

Justis- og beredskapsdepartmentet før midlene overføres. Departementet vil komme 

tilbake til anvendelsen av bevilgningen over nyttår (de 3,635 mill. kronene kan uansett 

overføres). Det legges til grunn at bevilgningen i sin helhet benyttes til støttetiltak for 

UNHCR i form av personell og prosjekter slik at flere flyktninger kan få hjelp.  

 

Arbeidet med gjennomgang av Rundskriv G-04/2015 Retningslinjer for arbeidet med 

overføringsflyktninger jf. utlendingsloven § 35 

Det vises til det pågående arbeidet med å gjennomgå rundskrivet for kvotearbeidet med 

utgangspunkt i Jeløya-plattformen. Arbeidet pågår fortsatt. Både UDI og IMDi har gitt 

innspill i prosessen og vil bli kontaktet igjen før ferdigstillelse.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Siw Lexau (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

Marit Rosenvinge 

seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 

Kopi til 
Helse- og omsorgsdepartementet 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Kunnskapsdepartementet 

PIA - Politiavdelingen 

Politidirektoratet 

Politiets sikkerhetstjeneste 

Politiets Utlendingsenhet 
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Utenriksdepartementet 
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