Velkommen til
akuttinnkvartering

Akuttinnkvartering
Du har kommet til en akuttinnkvartering. Dette er et frivillig, enkelt og midlertidig botilbud for
asylsøkere og andre personer som har rett til å bo i asylmottak. Vi vet ikke hvor lenge du skal
bo her. Du vil få beskjed om hvor og når du skal flytte.
Du skal få den informasjonen du trenger mens du bor her. Det kan være praktisk informasjon
om innkvarteringen (brannvern, husregler), sikkerhetsmessige forhold og hva du skal gjøre
ved behov for øyeblikkelig hjelp. Du skal også få informasjon om kommunale tjenester som
skole, lege, tilbud i nærmiljøet (transport, butikker, annet), og bosettingsprosessen.
Du får tilgang til gratis trådløst internett på innkvarteringen.

Politiet
Hvis du ikke har snakket med politiet tidligere, skal du gjennomføre en samtale med dem når
du bor her. I samtalen
•
•
•
•

kan du søke om midlertidig kollektiv beskyttelse
må du avgi fingeravtrykk
må du levere ID-dokumentene dine. Du får dem tilbake når politiet er ferdig med å
undersøke dem
får du asylsøkerbevis

Mat
Akuttinnkvarteringene har enten kantine/catering, eller kjøkken hvor du kan lage din egen
mat.
Hvis du er på et sted som har kantine/catering får du minimum 4 måltider per dag, hvor ett av
måltidene kan være matpakke og ett av måltidene skal være varmt. Små barn og babyer skal
få mat tilpasset deres behov.
Hvis du har tilgang til kjøkken, får du penger til å kjøpe og lage din egen mat.

Penger
Hvis du ikke har penger til å forsørge deg selv, får du penger fra akuttinnkvarteringen.
Hvis akuttinnkvarteringen har kantine/catering er satsene per måned
•
•

enslig over 18 år, inntil kr. 447,o tillegg for enslige forsørgere inntil kr. 264,per barn 0-17 år med foreldre eller følgepersoner, inntil kr. 402,-

Hvis akuttinnkvarteringene ikke har kantine/catering er satsene per måned
•
•
•

enslige over 18 år, inntil kr. 2044,o tilleggsbeløp for enslige forsørgere, inntil kr. 881,ektepar/samboere, inntil kr. 3 287,- totalt
per barn 0-17 år med foreldre eller følgepersoner, inntil 1 766,-

Pengene skal dekke deres personlige utgifter (klær, transport, underholdning, telefon og
hygieneartikler)
Når du får vedtak om midlertidig kollektiv beskyttelse, har du rett til barnetrygd, hvis du har
barn. Barnetrygd er penger som gis alle barn under 18 år, som bor i Norge. Barnetrygden er
en hjelp til å forsørge barna. Du må søke om barnetrygd fra NAV. De som jobber på
akuttinnkvarteringen kan hjelpe deg. Når du får utbetalt barnetrygd, blir pengene du får fra
akuttinnkvarteringen redusert tilsvarende.
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Forutsetningen for å få penger, er at du bor i akuttinnkvarteringen.

Helsehjelp
Du har samme rett til helsetjenester som alle andre i Norge. Hvis du har behov for helsehjelp
får du dekket utgifter til nødvendig helsehjelp, medisiner, og transport til behandling. Du kan
også søke om å få dekket andre helseutgifter, som for eksempel tannbehandling. Dette kan
de som jobber på akuttinnkvarteringen hjelpe deg med.
Alle som kommer til Norge, skal gjennomføre lovpålagt tuberkulose screening. Hvis du ikke
har gjennomført det tidligere, skal du gjøre det nå. Du kan også få tilbud om koronavaksine.
Vaksinen er gratis.
Hvis du trenger helsehjelp, kan de som jobber på akuttinnkvarteringen hjelpe deg med å
komme i kontakt med helsevesenet.

Barnehage
Barnehage er et frivillig tilbud, der barnet kan være mens foreldre er på jobb/skole.
Hvis kommunen du bor i har barnehagetilbud, vil de som jobber i akuttinnkvarteringen
informere deg om det. Tilbud om barnehageplass kan gis til barn i alderen 1 - 6 år.

Åpen barnehage
Noen kommuner har tilbud om åpen barnehage, der kan barnet ditt leke med andre barn. I
åpen barnehage må en av foreldrene, eller en annen omsorgsperson, være til stede sammen
med barnet. Hvis kommunen du bor i har tilbud om åpen barnehage, vil de som jobber i
akuttinnkvarteringen informere deg om det. Åpen barnehage er vanligvis for barn i alderen 16 år.

Grunnskole
Alle barn og unge i alderen 6-16 år som bor på akuttinnkvartering, har rett og plikt til
grunnskoleopplæring. Skolen er gratis.
Fra barn er 6-12 år går de på barneskole (1-7 klasse). Fra barn er 12-16 år går de på
ungdomsskole (8-10 klasse).
De som jobber på akuttinnkvarteringen, melder barn inn og ut av grunnskolen. Barn vil blant
annet lære norsk, engelsk, matematikk, naturfag, religion, musikk, kroppsøving og kunst og
håndverk på skolen.

Norskopplæring
Du vil få tilbud om norskopplæring, etter at du er bosatt i kommune, hvis du er mellom 18 og
67 år.
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Bosetting
Norske myndigheter (IMDi) kan hjelpe deg med å bli bosatt med offentlig hjelp.
Å bli bosatt med offentlig hjelp, betyr at du får hjelp til å finne et sted å bo i en kommune. Du
kan ikke velge hvilken kommune du skal bo i. Du får kun ett tilbud om kommune, det kan
være hvor som helst i Norge. Det er frivillig å bli bosatt i en kommune. Hvis du velger å ikke
ta imot tilbudet fra IMDi, om bosetting i en kommune, får det konsekvenser for dine
rettigheter.
Konsekvenser av å ikke bli bosatt med offentlig hjelp:
Du mister:
•
•
•
•
•

rett til plass på akuttinnkvartering (asylmottak)
rett til å delta i introduksjonsprogrammet
rett til å motta introduksjonsstønad (lønn)
mulighet til økonomisk støtte fra kommunen
rett til dekning av reiseutgifter ved flytting til kommune

Hvis du velger å ikke ta imot tilbudet om kommune, må du selv skaffe bolig og klare deg selv
økonomisk. Du har fortsatt rett til gratis norskopplæring med samfunnskunnskap.
Barn under 16 år har rett og plikt til å gå på skole. Ungdom mellom 16 og 18 år har rett til
videregående opplæring.
Rett til plass i akuttinnkvartering eller asylmottak gjelder frem til avtalt dato for bosetting i
kommune. Hvis du ikke flytter på avtalt dato, vil politiet tvangsflytte deg.

Introduksjonsprogrammet
Når du blir bosatt med offentlig hjelp får du både rettigheter og plikter. Hvis du er mellom 18
og 55 år, kan du delta i et introduksjonsprogram.
Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede deg på og gi deg
kunnskap om arbeidslivet i Norge, lære norsk og lære om det norske samfunnet.
Programmet skal tilsvare en normal arbeidsuke. Du får utbetalt «lønn» i form av
introduksjonsstønad. Du må betale skatt av lønnen du får, på lik linje med andre som jobber.
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Trenger du noen å snakke med?
Flere som kontakter UDI er redde og bekymret på grunn av situasjonen i Ukraina. Hvis dette
gjelder deg, finnes det flere du kan kontakte for å få noen å snakke med:
•

Kirkens SOS-telefon (eksternt nettsted) (telefon: 22 40 00 40)

•

Hjelpetelefonen - Mental Helse (eksternt nettsted) (telefon 116 123)

•

Kors på Halsen – Røde Kors (eksternt nettsted) (telefon 80 03 33 21)

•

Oppsporingstjenesten til Røde Kors (eksternt nettsted) (telefon 22 05 40 00)

•

Unge pårørende – for barn og unge mellom 7 og 18 år (eksternt nettsted)

•

Pårørendesenteret (eksternt nettsted) (telefon 90 90 48 48

•

Rosa (Rosa tilbyr bistand i hele Norge, 24 timer i døgnet, til personer utsatt for
menneskehandel) telefon 22 33 11 60

Kontakt med UDI
Hvis du har spørsmål til UDI, kan du ringe tlf. 23 35 16 00.
Telefonen blir besvart mandag til fredag, kl. 08.00 og kl.15.45
Du kan også finne svar på ofte stilte spørsmål på www.udi.no/ukraina
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