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Kvoten for overføringsflyktninger 2020 - endelig kvotesammensetning  

 

Det vises til vårt foreløpige kvotebrev av 14.11.2019, UDI og IMDis tilbakemeldinger fra 

25.11.2019 og UDIs brev med UDIs og IMDis forslag til kvotesammensetning for 2020 

av 30.08.2019, jf. Rundskriv G-04/2015 Retningslinjer for arbeidet med 

overføringsflyktninger jf. utlendingsloven § 35. Det vises også til tildelingsbrevet for 

2020. Det endelige kvotebrevet sendes direkte til IMDi i forståelse med 

Kunnskapsdepartementet. Departementet sender eget brev til UNHCR og IOM om den 

endelige kvotesammensetningen for 2020.  

 

Som kjent arbeides det med en revisjon av Rundskriv G-04/2015. Når nytt rundskriv 

trer i kraft vil det erstatte gjeldende rundskriv. Henvisninger til gjeldende rundskriv om 

kvotearbeidet skal da tolkes til å gjelde det nye rundskrivet. 

 

Kvoten for 2020 blir på 3 000 plasser, jf. Stortingets behandling av statsbudsjettet 

05.12.2019.   

 

Kvotefordelingen for 2020 blir som følger: 

 

Uttaksland  Flyktninggrupper Antall 

plasser 

Libanon   Syrere 600 

Jordan Syrere 200 
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Rwanda   Ulike nasjonaliteter som evakueres fra Libya og  

150 kongolesiske flyktninger som er registrert i 

Rwanda 

600 

Romania Ulike nasjonaliteter som evakueres fra Libya 

 

200 

Etiopia  Kongolesere, sør-sudanere, jemenitter og somaliere 350 

Kenya  Kongolesere, sør-sudanere og somaliere 150 

Uganda Kongolesere, sør-sudanere 750 

Åpne plasser Globalt 150 

 Inkludert i ovennevnte delkvoter er 60 medisinske 

plasser og 20 plasser for enslige mindreårige 

 

Totalt  3 000 

 

Støttetiltak 

 

kap. 490, post 73, støttetiltak 

 

21,92 mill. 

kroner 

 

Kommentar til Prop. 1 S (2019-2020)  

Det vises til at Regjeringen i Prop. 1 S (2019-2020) har lagt til grunn at et ev. norsk 

bidrag til fordeling av asylsøkere i en ordning i regi av EU skal telles blant antallet 

kvoteflyktninger. Kvoten kan ikke anvendes for asylsøkere, jf. utlendingsloven § 35. Et 

antall relokaliserte asylsøkere må ev. bety fratrekk av et tilsvarende antall kvoteplasser. 

EU har ikke kommet til enighet om en slik fordelingsordning. Departementet vil 

komme tilbake til saken om det skulle bli aktuelt.  

 

Generelle kommentarer    

Det legges til grunn at UDI har ansvaret for å koordinere det operative arbeidet med 

kvoten, herunder uttakskommisjonene. Videre legges det til grunn at UDI, IMDi og PU 

deltar på alle uttakskommisjoner, og at PST deltar ifm. utvelgelsen av syriske 

flyktninger og flyktninger som evakueres fra Libya, med mindre det vurderes slik at de 

aktuelle nasjonalitetsgruppene tilsier at det ikke er behov for dette.  

 

Dersom det er manglende tolkekapasitet på aktuelle språk i nasjonalitetsgrupper som 

er inkludert på kvoten, må dette formidles UNHCR ifm. oversendelse av profil for de 

norske uttakene. Det må unngås at personer innkalles til intervju dersom det er mangel 

på kvalifiserte tolker i Norge.  

 

Kommentarer til delkvotene  

Flyktninger fra Syria – uttakskommisjoner til Libanon og ev. Jordan  

Det legges opp til at om lag 600 syriske flyktninger velges ut i Libanon og om lag 200 i 

Jordan.  

 

Uttak av flere nasjonalitetsgrupper fra vertslandene i Afrika 

For å møte UNHCRs behov på den ene siden og å få økt fleksibilitet på den andre, er 

det nå lagt opp til at man inkluderer flere flyktninggrupper i de afrikanske vertslandene. 
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Generelt legges hovedvekten på andre nasjonaliteter enn somaliere i Etiopia og Kenya, 

jf. norsk asylpraksis m.m., men det kan være rom for å ta imot somaliere i særlig 

sårbare grupper. Det legges opp til at UDI og IMDi i samarbeid med UNHCR finner 

fram til en fordeling av plassene mellom ulike grupper, jf. at direktoratene hadde litt 

ulike forslag til dette. 

 

Flyktninger av diverse nasjonaliteter som evakueres fra Libya  

Også for flyktningene som evakueres fra Libya vil det være flere nasjonaliteter som 

inkluderes på kvoten. UDI og samarbeidspartene må vurdere hvilke nasjonaliteter som 

er aktuelle, slik det har blitt gjort til nå.  

 

Pga. den vanskelige sikkerhetssituasjonen i Libya klarer man ikke å fylle plassene på 

2019-kvoten. Departementet legger i utgangspunktet til grunn at om lag 100 plasser må 

overføres til 2020. Plassene fordeles på Rwanda og Romania i samråd med UNHCR. 

 

Det legges til grunn at sikkerhetssituasjonen i Libya fortsatt vil bety at intervjuer ikke 

kan foretas der og at flyktningene må evakueres til Niger, Romania eller Rwanda. Det 

legges opp til at Norge gjennomfører intervjuer i Romania og Rwanda i 2020. Om UDI 

skulle endre sikkerhetsvurderingen for Niger kan intervjuer også skje der.  

 

For å sikre et godt samarbeid med Rwanda, og gi noe økt fleksibilitet, åpnes det for å 

kunne inkludere om lag 150 kongolesiske flyktninger som er registrerte i Rwanda med 

behov for gjenbosetting (som ikke er evakuerte fra Libya). Dette er i tråd med 

UNHCRs anbefaling. Ved å inkludere disse øker sannsynligheten for å klare 

måloppnåelsen på delkvoten, og kvoten som sådan. Hovedvekten skal uansett være på 

flyktninger som evakueres fra Libya.  

 

Plasser ubundne av opprinnelsesland – åpne plasser  

Det fastsettes ikke spesifikke underkategorier 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). Det settes altså ikke noe tak 

for antall/andel saker disse organisasjonene kan fremme. Delkvoten kan omfatte saker 

som behandles etter hasteprosedyre.  

 

Medisinske plasser  

Det blir 60 medisinske plasser i 2020. Disse avregnes mot de andre delkvotene.  

 

Gjenbosetting av enslige mindreårige flyktninger  

Det er i statsbudsjettet for 2020 lagt til grunn at Norge kan ta gjenbosette inntil 20 

enslige mindreårige. Dersom det blir endringer i antallet vil departementet komme 

tilbake med ev. justeringer.  
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Fleksibel bruk av kvoten og overføring av plasser  

2020 er andre året i gjeldende treårsperiode for fleksibel bruk av kvoten. For 

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

 

Departementet legger som nevnt over til grunn at om lag 100 plasser fra Libya-

delkvoten må overføres fra 2019 til 2020. Det kan også bli behov for å overføre noen 

plasser fra Libanon-uttaket som måtte kanselleres i november pga. situasjonen der. UDI 

bes informere departementet om det endelige antallet plasser som må overføres så 

snart arbeidet med 2019-kvoten er sluttført.  

 

Kap. 490, post 73  

Det vises til at det i Prop. 1 S (2019-2020) er lagt til grunn en bevilgning på totalt 21,92 

mill. kroner på post 73. 13,16 mill. kroner er satt av til operative tiltak bl.a. for å sikre 

gjennomføringen av norske uttakskommisjoner. 8,76 mill. kroner er satt av til 

kapasitetsøkning for UNHCR basert på prosjektforslag fra UNHCR som godkjennes av 

Justis- og beredskapsdepartementet før midlene overføres. Vi gjør oppmerksom på at 

totalsummen og summen for prosjektmidler ble feil gjengitt i det foreløpige 

tildelingsbrevet.  

 

Det vises til omtale i det foreløpige kvotebrevet om innretningen på post 73 så langt. 

For 2020 vil deler av de operative midlene kunne fordeles direkte til IOM. UDI bes om å 

fordele midlene til operative tiltak til UNHCR og IOM når tildelingsbrevet er mottatt og 

etter de avtalene man kommer fram til med organisasjonene 

 

Fremdrift og status for arbeidet med kvoten 2020 – rapportering  

Økningen av antall plasser for flyktninger som evakueres fra Libya via Rwanda og 

Romania innebærer risiko for manglende måloppnåelse fordi sikkerhetssituasjonen i 

Libya fortsatt er svært vanskelig. I tillegg kommer etterslepet fra 2019, jf. over. Som 

nevnt over bes UDI om å orientere departementet om det endelige antall plasser som 

må overføres til neste år så snart arbeidet for 2019 er sluttført.  

 

Basert på informasjon fra UNHCR om aktuelt tidspunkt for første uttakskommisjon til 

Rwanda, ber departementet om at UDI orienterer om fremdriften for 2020-kvoten innen  

1. juli i tilfelle behov for omdisponeringer av plasser til høsten. Pga. tidspunktene for de 

tertialvise rapporteringene og datoene for etatsstyringsmøtene anses det ikke 

hensiktsmessig å ta dette inn den ordinære styringsdialogen med fristene som gjelder 

der. Dersom det oppstår utfordringer knyttet til andre delkvoter enn Libya-delkvotene 

som gir risiko for manglende måloppnåelse, bes UDI varsle om dette når det anses 

nødvendig, uavhengig av fristen 1. juli. 

 

Invitasjon til møte om kvoten 2020 
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Justis- og beredskapsdepartementet inviterer de berørte direktoratene, departementene  

 

 

 

 

og etatene til et møte om kvoten 10. januar 2020 kl. 10.00 – 12.00. Videre kontakt om 

dette tas på e-post.  

 

Med hilsen 

 

 

Anne Thea Eger Gervin(e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

 

Marit Rosenvinge 

departementsrådgiver 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 

 

Kopi til 
Politiavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet 

Den norske EU-delegasjonen - Mission of Norway to the EU 

FN - Norges faste delegasjon Geneve 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Kunnskapsdepartementet 

Politidirektoratet 

Politiets sikkerhetstjeneste 

Politiets Utlendingsenhet 

Utenriksdepartementet 

EU-delegasjonen i Brüssel 

FN-delegasjonen i Genève 

 

Adresseliste 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Utlendingsdirektoratet 

 


	Sdo_AMNavn
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	bkmLand
	sgr_beskrivelse
	uoff
	Spg_paragrafID
	bkmDate
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivsakID
	Gid_GidKode
	Sdo_DokDato
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	bkmStart
	bkmRegards
	bkmElektroniskSignatur
	bkmKopiTil
	tbl_kopitil__sdk_navn___1___1
	tbl_kopitil__sdk_navn___2___1
	tbl_kopitil__sdk_navn___3___1
	tbl_kopitil__sdk_navn___4___1
	tbl_kopitil__sdk_navn___5___1
	tbl_kopitil__sdk_navn___6___1
	tbl_kopitil__sdk_navn___7___1
	tbl_kopitil__sdk_navn___8___1
	tbl_kopitil__sdk_navn___9___1
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___1___1
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___2___1

