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INFORMASJON OM RUTINER VED 
OVERFØRINGSFLYKTNINGERS REISE TIL NORGE 
UDI har laget informasjonsskrivet for å tydeliggjøre saksgang, rutiner og 
kontaktinformasjon for mottak av overføringsflyktninger. Vi informerer også om når 
overføringsflyktninger melder seg hos politiet og rutiner for når Skatteetaten utsteder 11-
sifret fødselsnummer.  

Saksgangen ved reiser 

1. IMDi gir beskjed til UDI gjennom fagsystemene om første tidspunkt
bosettingskommunen kan motta overføringsflyktningene. Dette skjer på bakgrunn av
dialogen mellom IMDi og kommunen.

2. UDI bestiller reisene gjennom IOM. IOM får informasjon om navnet på
bosettingskommune, nærmeste flyplass og beskjed om et tidsintervall for ankomst av
flyktningene. Tidsintervallet er på to uker og tar utgangspunkt i meldingen fra IMDi om
første tidspunkt for ankomst til kommunen.

3. Kommunen må være klare til å ta imot flyktningene fra og med datoen som er
avtalt. UDI sender reisebestillingen til IOM innen fem virkedager etter at IMDi har informert
oss om bosettingskommune.

4. UDI mottar bekreftet reiserute fra IOM så snart flybilletter er bestilt og som oftest
senest to uker før den faktiske ankomstdatoen til Norge. UDI vil som hovedregel derfor
ikke ha informasjon om ankomsttidspunktet før dette. Unntaket fra denne regelen er i
hastesaker.

Det er mange forhold som påvirker tidspunktet for ankomst, som f.eks. utreiseprosedyrer i 
det aktuelle landet, reisedokumenter, tilgjengelige flyseter og andre logistiske utfordringer. 
Vi kan derfor ikke garantere at flyktningene ankommer tett opp til datoen vi har tatt 
utgangspunkt i for reisebestillingen.  

5. UDI sender den bekreftede reiseruten til bosettingskommunen i form av sikker e-
post. Her vil ankomsttidspunktet, navnet på ankomstflyplassen og rutenummeret stå, samt
hvilke personer det gjelder.

Til Bosettingskommuner 
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6. Representanter fra kommunen møter flyktningene på flyplassen når de ankommer.
Norsk Folkehjelp bistår flyktninger, som mellomlander i Oslo, med å komme seg videre på
innenriksfly. Dersom de mellomlander etter kl. 15.00, vil Norsk Folkehjelp kontakte
bosettingskommunen ved vesentlige endringer i ankomsttidspunktet. Dere kan nå Norsk
Folkehjelp på telefon 969 35 383.

7. UDI registrerer ankomst til landet på grunnlag av bekreftelsene vi får fra IOM.
Kommunen trenger ikke bekrefte ankomsten til UDI.

Kontaktpersoner i kommunen og kontakt med UDI 

Kontaktpersoner i kommunen ved bosetting av 
overføringsflyktninger 

UDI er avhengige av å ha oppdaterte navn, mobilnummer og e- postadresser til 
kontaktpersoner i kommunen. Dette er for å være sikker på at informasjon om reisen 
kommer frem til rette vedkommende tidsnok.  

UDI trenger minst to kontaktpersoner i kommunen med navn, mobilnummer og e-
postadresse. Kommunen må selv informere UDI om endringer og sikre at vi har riktige 
kontaktopplysninger. 

Informasjon om endringer sendes til resettlement@udi.no. 

Kontakt med UDI ved spørsmål om reise/ankomst 

UDI kontakter kommunen så snart vi vet når flyktningene vil ankomme Norge. 
Kommuner trenger derfor ikke å kontakte oss for å få denne informasjonen, så lenge vi 
har mottatt oppdatert kontaktinformasjon fra kommunen.  

Spørsmål om flyktningens reise skal rettes til UDI, enten på e-post resettlement@udi.no 
eller på telefon mandag - fredag klokken 08.00-15.00 på telefon 400 36 828. 

Ved henvendelser til oss, ber vi om at det blir opplyst om DUF-nummer for flyktningene 
det gjelder. 

Fingeravtrykk av overføringsflyktninger ved ankomst Norge 

Politiets Utlendingsenhet vil ta fingeravtrykk av overføringsflyktninger, som har blitt 
intervjuet av norske myndigheter i forkant av utreisen. Kontroll av fingeravtrykk vil skje 
umiddelbart etter ankomst til Oslo Lufthavn (OSL). 

De flyktningene som skal reise videre med innenriksfly vil bli prioritert for 
fingeravtrykksinnhenting slik at reisen videre ikke blir forsinket. Dette betyr at  
bosettingskommuner, som henter flyktninger direkte fra Oslo Lufthavn, må regne med noe 
ekstra ventetid før flyktningene kommer ut av kontrollsonen på flyplassen.  

mailto:resettlement@udi.no
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Samarbeid med politiet og skatteetaten etter ankomst 
Overføringsflyktningene skal melde seg for politiet senest innen en uke etter at de har 
kommet til Norge. De har ikke gyldig oppholdstillatelse før politiet har effektuert vedtaket 
fra UDI om oppholdstillatelse. 

• Bosettingskommunen må kontakte det lokale politiet og bestille time når UDI har
bekreftet flyktningens reiserute.
• Bosettingskommunen må opplyse politiet om flyktningens adresse, inkludert gårds- 
og bruksnummer, når de bestiller time til flyktningen.

Det finnes to sakstyper for overføringsflyktninger; 
kommisjonssaker og dossiersaker. 

Rutiner for kommisjonssaker 

Samarbeidet med politiet 

UDI har avklart identiteten under intervjuet av flyktningen i oppholdslandet. Lokalt 
politidistrikt skal derfor ikke kartlegge identiteten i kommisjonssakene ved ankomst Norge. 
Tillatelsen kan effektueres på bakgrunn av politiets kontroll av fingeravtrykk på flyplassen 
ved ankomst til Norge, men flyktningene må likevel møte personlig hos det lokale politiet 
for å få bestilt oppholdskort.  

Oppholdskort 

Politiet gjennomfører nytt opptak av biometri og bestiller oppholdskort med utgangspunkt i 
personlig oppmøte.  

Samarbeidet med Skatteetaten ved tildeling av fødselsnummer 

Skatteetaten mottar elektronisk en bekreftelse på at flyktningen har en oppholdstillatelse i 
Norge når politiet effektuerer tillatelsen. 
Skatteetaten utsteder fødselsnummer kort tid etter at dette er gjort. 

Rutiner for dossiersaker 

Samarbeidet med politiet 

UDI har ikke intervjuet flyktningen. Politiet kartlegger identiteten til flyktningen når de 
effektuerer innreisetillatelsen med midlertidig oppholdstillatelse. Politiet oversender så 
saken til UDI, som fatter vedtak om flyktningstatus. UDI sender deretter saken  
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tilbake til politiet for effektuering av vedtaket om flyktningstatus. 

Når politiet effektuerer vedtaket om flyktningstatus, registrerer de flyktningens adresse, 
inkludert gårds- og bruksnummeret. Politiet må registrere søkerens fulle adresse for at 
Skatteetaten skal kunne tildele fødselsnummer. 

Samarbeidet med Skatteetaten ved tildeling av fødselsnummer 

Skatteetaten mottar bekreftelse elektronisk på at flyktningen har en oppholdstillatelse i 
Norge når politiet effektuerer vedtaket om flyktningstatus. 
Skatteetaten utsteder fødselsnummer kort tid etter at dette er gjort. 

Oppholdskort 

Politiet utsteder oppholdskort når UDI har fattet vedtak om flyktningstatus. Politiet kan 
gjennomføre opptak av biometri til dette samtidig med effektuering av vedtaket om 
flyktningstatus. 

Særskilte rutiner ved tildeling av fødselsnummer for medisinske 
saker, som trenger snarlig oppfølging etter ankomst  

Saker som er innvilget på den medisinske kvoten og trenger snarlig oppfølging etter 
ankomst, følger ett eget løp der de får tildelt fødselsnummer ved ankomst til Norge. 

UDI sender Skatteetaten en bekreftelse på at flyktningen har en oppholdstillatelse i Norge 
når UDI har mottatt reiserute og har en ankomstdato. 

Skatteetaten tar kontakt med kommunen for å få opplyst bostedsadresse, inkludert gårds- 
og bruksnummer. Skatteetaten utsteder så fødselsnummer den dagen flyktningen 
ankommer Norge. 

Dette gjelder i både kommisjons- og dossiersaker. 

Generell informasjon 

Du kan lese mer om politiets oppgaver ved ankomstregistrering av overføringsflyktninger 
på www.udiregelverk.no (fritekstsøk RS 2014-004).  

Ved forsinkelser knyttet til tildeling av fødselsnummer kan dere henvende dere til: 
personregisteret@skatteetaten.no 

Vedlegg: Saksflyt ved reisebestilling for overføringsflyktninger 

mailto:personregisteret@skatteetaten.no


Saksflyt ved reisebestilling for overføringsflyktninger 

Flyktningen(e) skal 
bosettes i en kommune Reisebestillingen Ankomst 

IMDi finner en kommune som 
kan ta imot flykninger 

UDI sender en reisebestilling Flyktningen(e) kommer til Norge 
og blir møtt av kommunen på 
flyplassen

Kommunen gjør en avtale 
med IMDi 

Kommunen får bekreftet 
avtalen av IMDi 

UDI får informasjon om navn på kommune, 
og fra hvilken dato kommunen tidligst er 
klar for bosetting av flyktningene

Utenriksstasjonen 
lager reisedokumenter  

IOM bestiller billetter 

UDI får bekreftet reiserute som 
oftest to uker før flyktningen(e) 
ankommer 

Kommunen får ankomstmelding 
og reiserute fra UDI 

Telefon 400 36 828 / resettlement@udi.no 
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