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Mottak og registrering 
ved ankomst i Norge

UDI har det nasjonale ansvaret for 
mottaksapparatet  

1000 mottaksplasser på Råde 

Etablert ca 13.000 
mottaksplasser

Løpende vurdering hos UDI for 
mottakskapasitet og i prosess 
på flere 1000 plasser til



Kommunestyrets reviderte vedtak 30.3 om 
bosetting av flyktninger

Anmodet om bosetting av 350 inkludert inntil 8 enslige mindreårige

I tråd med signaler fra IMDi, gis kommunedirektøren fullmakt til å ta imot inntil 700 
flyktninger i 2022. Hvorav minst 50% er ordinære bosettinger og minst åtte av plassene 
kan benyttes til bosetting av enslige mindreårige.
- Kommunen er forberedt på å øke antallet som skal bosettes i kommunen dersom det 
blir bedt om fra IMDi.



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 flere møter med frivillige organisasjoner og skaffet innsikt hvilke kapasitet som ligger i 

frivilligheten i 2022
 Avholdt møte for direkte berørte innbyggere i Bærum 
 Koordinert kommunikasjon til befolkningen som ønsker å hjelpe
 Opprettet egen nettside om situasjonen på kommunens hjemmeside 



Beredskapsstab

Flyktninger 
(HESO)

Frivillighet 
(HESO/ 
Samf)

Oppvekst 
(Bhg/ Skole)

Anlegg og 
infra (Miljø-

tekn)

Bolig og 
eiendom 

(Eiendom)

Info- og 
cyber-

sikkerhet 
(UD)

IKT Drift 
(OiT)

Atom-
beredskap

Tilflukts-
rom og 
andre 
samf.-

sikkerhets-
tiltak

Akutt/ 
midlert. 
mottak

Beredskap som følge av krigen i Ukraina

Gjennomfører beredskapsmøter med kommunaldirektører – kommunalsjefer – øvrige ressurser på ukentlig basis. 
Møtene er både for koordinering og beslutning. 

Hovedfokus:  sikre samfunnssikkerhet, samt overordnet beredskap knyttet til håndtering av flyktningsituasjonen
Operative møter i linjen kommer i tillegg

Beredskapsorganisering i tråd med kommunens beredskapsplaner

KRISEKOMMUNIKASJON

Pr. 22. februar 2022



Boliger
Boligkapasitet –både kommunal og privat

Nærmere 130 private boenheter som nå besiktiges og vurderes 



Hva trenger de som 
kommer?

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

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



En tid for solidaritet og medmenneskelighet
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