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Asylsituasjonen
Norge har i høst hatt en ekstraordinær økning i antall asylsøkere. Det ble
registrert om lag 8 700 asylsøknader i oktober, mot rundt 4 900 i september og
2 300 i august. Antall registrerte asylsøknader i november blir noe lavere enn i
oktober. Til sammenligning kom det 11 480 asylsøkere til Norge i hele 2014. De
største gruppene kommer fra Syria og Afghanistan. En ny utvikling sammenlignet
med tidligere, er at en stor andel av asylsøkerne har kommet fra Russland over
grensen ved Storskog.
Det er svært krevende å håndtere denne situasjonen. Behovet for innkvartering
er svært stort, og i mangel av ordinære mottaksplasser, har det blitt opprettet
akuttplasser i raskt tempo. Det har daglig vært behov for rundt 3-400 nye
akuttplasser. Vi utreder også muligheter for andre typer innkvartering, blant annet
brakkeleire. Mange kommuner opplever nok at prosessen rundt opprettelsen av
akuttmottak går svært raskt, og at det kan være mangelfull informasjon til
kommunene i forkant. UDI jobber med å forbedre rutinene her, men ber samtidig
om forståelse for situasjonen.
I tillegg har UDI i høst fått ansvaret for innkvartering av asylsøkere i Oslo før de
har blitt registrert hos politiet. Antallet som må innkvarteres før registrering har
vært stort, noe som har vært krevende for hotellene der søkerne blir innlosjert og
de frivillige som har bistått fra Røde kors. Behovet for innkvartering før
registrering er nå mye mindre, men UDI vil gjerne takke de frivillige for svært god
hjelp så langt.
I oktober åpnet Ankomstsenter Østfold, der både politiregistrering og
tuberkulosescreening skal skje. Senteret har en kapasitet på1000
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overnattingsplasser. I november åpnet Ankomstsenter Finnmark. Oppholdet på
ankomstsentrene skal være kortvarig, og asylsøkerne flytter videre til mottak i
kommunene relativt raskt. Da det ikke er nok plasser i de ordinære mottakene,
har vi opprettet mange akuttmottak de siste månedene, og mange kommuner er
berørt av dette.
For å håndtere det store antallet asylsøkere, får UDI nå hjelp av blant annet
Direktoratet for sivilt beredskap (DSB), Helsedirektoratet og Forsvaret. I tillegg er
vi avhengig av et godt samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner.
Selv om antall ankomster nå går ned, er antallet fortsatt svært høyt
sammenlignet med det som har vært normalt de siste årene, og vi har fortsatt et
stort behov for mottaksplasser. UDI har gode erfaringer med kommuner som
driftsoperatører, og oppmuntrer derfor kommuner til selv å drive mottak. Vi
oppfordrer også frivillige organisasjoner til dette. For mer informasjon om drift av
mottak, se: http://www.udi.no/asylmottak/onsker-a-drive-mottak/

Konsekvenser av asylsituasjonen for
saksbehandlingen
Asylsaker
Asylavdelingen prioriterer søknadene til de som kommer over grensen fra
Storskog og som har oppholdstillatelse i Russland, eller som ikke har
beskyttelsesbehov. Mye av våre ressurser settes inn på å behandle disse
søknadene så raskt som mulig. Det innebærer at saksbehandlingstiden for en
del andre søknader vil øke fremover. Det er foreløpig vanskelig å forutsi hvor
mye saksbehandlingstidene vil øke. Vi forsøker likevel å gi noen anslag for
nasjonaliteter som vi vet vil vente lenge på å få saken behandlet. Informasjonen
om saksbehandlingstider publiserer vi på udi.no, og de oppdateres ca annenhver
måned. Vi sender også ut skriv om det til mottakene. Du kan lese mer om de
ulike behandlingsløpene for asylsaker her http://www.udi.no/aktuelt/tre-lop-forbehandling-av-asylsoknader/
Oppholdssaker
Per i dag behandles oppholdssakene som normalt, men vi oppfordrer brukerne
våre til å følge med på saksbehandlingstidene på
www.udi.no/saksbehandlingstider. Saksbehandlingstidene oppdateres én gang i
måneden.
Regjeringen har også varslet endringer i regelverket for familieinnvandring og
permanent oppholdstillatelse. Disse endringene er imidlertid ikke vedtatt enda.
Etter hvert som endringene vedtas og settes i kraft, vil vi legge ut informasjon på
www.udi.no.
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Utvidet bookingmulighet i Søknad på nett
4. desember kommer det noen endringer i Søknadsportalen. Den viktigste
endringen er at alle som leverte søknaden sin om oppholdstillatelse gjennom
Søknadsportalen, nå vil kunne bestille time hos politiet for å få oppholdskort når
søknaden har blitt innvilget.
Tidligere har en del søkere ikke hatt mulighet til dette, men denne begrensningen
har vi fjernet. De eneste som nå ikke kan bestille time via Søknadsportalen for å
ordne med oppholdskort er de som ikke brukte Søknadsportalen da de registrerte
søknaden om oppholdstillatelse.
Du finner mer informasjon om hvordan søkerne skaffer seg oppholdskort på UDIs
nettsider

Ny rutine for å ettersende dokumenter til UDI
UDI har fått et nytt skjema på nett for ettersending av dokumenter. Brukere som
har behov for å ettersende dokumenter til saken sin skal ikke lenger bruke
epostadressen dokument@udi.no. I stedet skal de bruke skjemaet som ligger på
http://www.udi.no/dokument. Unntaket er de med asylsaker og utvisningssaker.
Skjemaet skal brukes av søkere, arbeidsgivere, familiemedlemmer og andre
hjelpere som skal sende inn et dokument til en søknad som allerede er levert (for
eksempel oppdaterte lønnslipper). Hvis søknaden ikke er levert ennå, skal
dokumentene leveres hos politiet/på utenriksstasjonen som vanlig.
Vi vil lenke til skjemaet fra siden om ettersending av dokumenter
www.udi.no/dokument / www.udi.no/document.
Når innsenderen trykker på lenken til skjemaet, kommer hun/han først til et
innloggingsvindu. Hun/han logger seg inn med sin Søknadsportalen-bruker og
kommer til skjemaet. Hvis brukeren ikke har brukerkonto fra før, trykker man på
«register new user» og oppretter en ny brukerkonto. Når hun er ferdig med å
aktivere den nye kontoen, kommer hun direkte til skjemaet. Her oppgir hun
hvilken søknad dokumentene hører til, laster opp dokumentene og sender dem
inn. Hun får en kvittering på e-post.
Hensikten med endringen er at ettersending av dokumenter skal være tryggere
for brukeren og at arkiveringen av dokumentene skal gå raskere hos UDI.

Innføring av digital postkasse
Fra 4. desember innfører UDI digital postkasse. Det betyr at brukere som har
registrert seg med digital postkasse vil få vedtak og andre brev fra UDI raskere,
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fordi de sendes digitalt. For å kunne opprette digital postkasse må brukeren ha et
norsk personnummer eller D-nummer og elektronisk ID fra BankID eller liknende.
De som ikke har mulighet eller ikke ønsker å opprette digital postkasse, vil
fortsette å få brev fra UDI på vanlig måte. Mer informasjon om digital postkasse
finner du på norge.no.

Spørsmål eller tilbakemeldinger til UDI?
Har dere tilbakemeldinger eller spørsmål til nyhetsbrevet? Send en mail til

nettverk@udi.no

Praktisk informasjon
Nettverksmøter
I november avholdt vi et nettverksmøte med ulike religiøse samfunn og organisasjoner. Møtet ble
omtalt i Vårt Land. Vi vil avholde nye nettverksmøter første halvår 2016 og tar kontakt med de
aktuelle delene av nettverket i god tid for å planlegge temaer og tidspunkt.
Åpningstider i UDIs veiledningstjeneste i julen
Veiledningstjenesten har åpent for publikum til og med 23. desember, men holder så stengt i hele
julen frem til mandag 4. januar 2016.
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