
Slik velger Norge ut overføringsflyktninger 
 
Av avdelingsdirektør Hanne Jendal, UDI 
 
I debatten om det er etisk riktig å hente flyktninger til Norge, gjentar Eva Grinde 
påstanden til forsker Ingunn Bjørkhaug på NRK Ytring om at Norge kun har to kriterier 
å velge dem ut på. UDI har faktisk åtte kriterier, hvor to av dem prioriterer kvinner og 
barnefamilier. 
 
Når folk flykter fra krig eller andre livsfarlige situasjoner, kommer de som oftest til et 
naboland. FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, har satt opp en prioritering for hva 
som skal skje med disse flyktningene. 
 
Det primære er selvsagt at flyktninger skal returnere til hjemlandet når det blir tilrådelig. 
Dernest at de integreres i det landet de oppholder seg i, og som siste utvei at de overføres til 
et tredje land. Det sammenfaller som oftest med hva flyktningen selv ønsker. 
 
Solidaritet 
I ordningen med overføringsflyktninger ligger det også et solidaritetshensyn. UNHCR mener 
det er viktig at andre land tar sin del av ansvaret, slik at naboland til konfliktområder ikke får 
all belastningen og stenger sine grenser. 
 
I år skal UDI velge ut syriske flyktninger i Libanon, kongolesere i Uganda og blant reelle 
flyktninger som evakueres fra Libya. I tillegg har Justis- og beredskapsdepartementet satt av 
en egen delkvote til blant annet haste- og medisinske saker. 
 
Noen har det verre 
Flyktninger som ønsker å bli overført til et tredje land, melder seg til UNHCRs kontorer i det 
landet de oppholder seg. Fafo-forsker/NMBU-stipendiat Ingunn Bjørkhaug har noe rett i at 
enkelte flyktninger har større utfordringer enn andre med å komme på UNHCR sine lister. 
 
Men å si at vi skal la være å hente overføringsflyktninger fordi andre har det verre, er ikke i 
tråd med de konvensjonene vi har forpliktet oss til. 
 
Åtte kriterier 
Departementet har gitt UDI åtte kriterier for å velge ut flyktninger: De skal ha behov for 
internasjonal beskyttelse og gjenbosetting. Vi skal prioritere utsatte kvinner og barnefamilier. 
Hvis vi må prioritere mellom ellers like tilfeller/grupper (gjelder ikke for utsatte kvinner og 
barnefamilier), skal vi velge de som best kan nyttiggjøre seg av kommunenes tjenestetilbud 
for integrering. 
 
UDI skal også bruke Flyktningkonvensjonens regler for utelukkelse hvis en person er 
krigsforbryter eller utført en forbrytelse mot menneskeheten. Uønsket atferd og holdninger 
diskvalifiserer også for gjenbosetting. Og hvis det er særlige problemer knyttet til 
kommunenes mulighet for å tilby egnet bosettingsløsning, kan det tas i betraktning. 
 
Gjennomsnittlig 
Før UDI, IMDi og politiets utlendingsenhet – og i noen tilfeller politiets sikkerhetstjeneste – 
reiser til et land for å intervjue potensielle overføringsflyktninger, ber vi UNHCR om å velge 
ut en gruppe som vi kan intervjue. 
 
Vi ønsker at denne gruppen skal representere et gjennomsnitt av flyktningebefolkningen i 
det området hvor vi skal intervjue. Vi ber særlig om at de velger ut utsatte kvinner, 
barnefamilier og personer med utdanning og arbeidserfaring. 

https://www.udi.no/nn/ord-og-omgrep/overforingsflyktninger/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-g-042015-retningslinjer-for-arbeidet-med-overforingsflyktninger-jf.-utlendingsloven--35/id2426422/


 
Fordi det kan bli et kapasitetsproblem for det kommunale tjenestetilbudet, kan ikke antallet 
personer med særlige oppfølgingsbehov være overrepresentert. 
 
Vi tar ikke alle de svakeste, men alle vi tar, trenger et nytt land å bo i. 


