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Kvoten for overføringsflyktninger - fordeling av ubrukte plasser som er overført 

fra 2020 til 2021  

 

Det vises til at det ikke var mulig å fylle alle de 3 015 kvoteplassene i 2020 pga. 

koronapandemien. Det vises til UDIs oppsummering fra 7. januar 2021 om at man i 2020 

innvilget søknader for 2 047 flyktninger på kvoten, og at 1 526 overføringsflyktninger 

ankom Norge. Dette innebar at det stod igjen 608 ubrukte plasser på kvoten som ble 

besluttet overført til 2021-kvoten.  

 

På bakgrunn av en bestilling fra departementet av 20. januar oversendte UDI et forslag 

til fordeling av de ubrukte plassene 5. februar. UDIs forslag er basert på UNHCRs 

anbefaling etter at de har vurdert sin egen kapasitet til å fremme søknader.  

 

Departementet støtter forslaget. Siden UNHCR og UDI har brukt avrundede tall om de 

overførte plassene (600) har vi plassert de 8 siste plassene på Syria-porteføljen i  

Libanon. Utover spesifikke ønsker om plasser fordelt til Libanon og Jordan, går 

departementet ikke inn med nærmere angivelser for plassene som er overført til de 

ulike delkvotene, jf. den generelt usikre situasjonen og behovet for fleksibilitet som vi 

har hatt dialog om og som er lagt inn i kvotesammensetningen for 2021, jf. kvotebrevet 

av 22. desember 2020. 

 

I tabellen under fremgår fordelingen av plassene på 2021-kvoten og fordelingen av de 

overførte plassene samlet.  
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Uttaksland / 

flyktninggrupper 2021 

Fordeling av 

2021- 

plassene 

(kvotebrevet) 

Fordeling av 

ubrukte 

2020-passer 

Total 

fordeling 

Libanon, Jordan, Tyrkia, Irak 

/ syrere og ev. flyktninger av 

andre nasjonaliteter som er 

forfulgt pga. religiøs tro 

1 000  408 hvorav 

Libanon: 258 

Jordan: 150 

1 408 

Uganda / kongolesere, sør-

sudanere 

600  600 

Etiopia / sør-sudanere, 

eritreere, sudanere, 

jemenitter 

350 50 400 

Libya-evakuerte via Rwanda 

og direkte / ulike 

nasjonaliteter 

300 50 350 

Rwanda / kongolesere 300  300 

Kenya / sør-sudanere, 

sudanere, kongolesere og 

somaliere 

150 50 200 

Malaysia / rohingya fra 

Myanmar 

100 50 150 

Åpne plasser  150  150 

Relokaliserte asylsøkere fra 

Hellas  

50  50 

Totalt 3 000 608 3 608 

 

Departementet sender et felles brev til UNHCR og IOM om fordelingen av de overførte 

plassene. Ellers legges det til grunn at samarbeidet med organisasjonene foregår på 

vanlig måte. 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Thea Eger Gervin (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

 

Marit Rosenvinge 

departementsrådgiver 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 
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Kopi til 
Den norske EU-delegasjonen - Mission of Norway to the EU 

FN - Norges faste delegasjon Geneve 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Kunnskapsdepartementet 

PIA - Politiavdelingen 

Politidirektoratet 

Politiets sikkerhetstjeneste 

Politiets utlendingsenhet 

Utenriksdepartementet 
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