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Mottak og registrering 
ved ankomst i Norge

UDI har det nasjonale ansvaret for 
mottaksapparatet  

1000 mottaksplasser på Råde 

Utløst nasjonale rammeavtaler 
på 8000 plasser

Løpende vurdering hos UDI for 
mottakskapasitet



Stort behov
Millioner er på flukt 

Nasjonale myndighetene indikerer å ta 

imot 35.000, med en beredskap opp mot 

100.000

Norske kommuner har gjennom IMDis

administrative kartlegging meldt kapasitet 

tilsvarende 22.000 ordinære bosettinger pt



Alle flyktninger oppfordres til å registrere 
seg hos UDI 

Sikre rettigheter og for å skaffe nasjonal 
oversikt antall som oppholder seg i Norge 

Desentralisert registrering flere steder 
nasjonalt

På Østlandet skal registrering skje på Råde 
mottakssenter – også om man er bosatt 
privat – økt kapasitet på Østlandet i 
prosess



Fra UDI i dagens møte med Statsforvalter 23.3.22 





Revidert anmodning om bosetting fra IMDi

Bærum meldte i en administrative kartleggingen til IMDi en kapasitet på 
300 ordinære bosettinger og ytterligere 400 ved behov for akutt 
innkvartering (herunder hotell og tomme sykehjemsbygg)

Nå anmodet om ordinær bosetting av 350 flyktninger inkludert inntil 8 
enslige mindreårige 



Frivillighet og 
solidaritet

▪ Samarbeid med frivilligheten er en 
forutsetning for å lykkes i en krise, og 
spesielt en flyktningkrise

▪ Krafttak for flyktninger fra 2015 
mobiliserte frivilligheten og 
innbyggene til en ekstra innsats

▪ Også under Ukraina-krisen 
mobiliserer vi



Stort frivillig engasjement!
▪ Avholdt innledende dialog med frivillige organisasjoner 

▪ Skaffet innsikt hvilke kapasitet som ligger i frivilligheten i 2022

▪ Koordinert kommunikasjon til befolkningen som ønsker å hjelpe

▪ Opprettet egen nettside om situasjonen på kommunens hjemmeside 

▪ Flyktning@baerum.kommune.no



Hva trenger de som 
kommer?

Skoletilbud for barn og unge –
nærskole
Barnehagetilbud
Generelt helsetilbud og vaksinasjon
Psykisk helse
Livsopphold

«Herboende» som tar i mot familie 
og venner trenger også veiledning og 
hjelp



Boliger
Boligkapasitet –både kommunal og privat

Ulike boligtilbud 
Større boenheter er en flaskehals



En tid for solidaritet og medmenneskelighet


