
Informasjonsflyt 

Opplysninger i asylsøknadsprosessen 

 

Figuren illustrerer ulike stadier der opplysninger om asylsøkere kartlegges. 

Ikke alle opplysningene som kartlegges følger med personen videre i 

integreringsprosessen. Noen opplysninger er for eksempel bare nødvendig for 

behandling av søknad om oppholdstillatelse. 

I det følgende gis en kort oversikt over hvilke opplysninger som kartlegges på de 

forskjellige stadiene, som er relevante for integreringsprosessen videre.  

Ved ankomstregistreringen kartlegges blant annet opplysninger om navn, kjønn, 

fødselsdato, språk, familie, etnisk og religiøs tilhørighet og statsborgerskap. I noen 

tilfeller registreres også asylgrunnlaget og helseopplysninger. Opplysningene 

kartlegges av Politiets utlendingsenhet (PU) og registreres i Datasystem for utlendings- 

og flyktningsaker (DUF). 

UDI kartlegger opplysninger fra asylsøkeren i ankomstfasen. Dette inkluderer blant 

annet opplysninger om navn, kjønn, familie i og utenfor Norge, statsborgerskap, 

etnisitet, religion, språk, asylgrunnlaget og bostedshistorikk. Frem til ferdigstillelse av 

Kompetanse Norges selvregistreringsløsning for kompetansekartlegging ble også 

kompetanse kartlagt. 

Disse opplysningene inngår i UDIs saksbehandlingssystem for håndtering av 

ankomstfasen i asylsøkerprosessen (FLYT). FLYT inneholder en 

selvregistreringsmodul, slik at opplysninger både registreres av UDI og asylsøkeren 

selv. Opplysningene lagres i en PDF-fil og er ikke tilgjengelig i DUF.  

Formålet med asylintervjuet er å innhente tilstrekkelig pålitelig informasjon til at UDI 

kan vurdere om søkeren har krav på beskyttelse eller kan gis opphold på humanitært 
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grunnlag. Det fokuseres derfor på identitet og hvorfor det er søkt om beskyttelse. 

Utover dette avhenger hvilke opplysninger som kartlegges av hvilket land søkeren 

kommer fra og søkeren selv. Det kan være relevant å kartlegge språk, familierelasjoner, 

ressurssituasjon, arbeid, utdanning og militærtjeneste. Dette gjøres kun ved behov og 

opplysningene kan ikke uten videre utleveres til andre aktører.  

Asylintervjuet gjennomføres av UDI og opplysningene nedtegnes i en intervjurapport. 

Rapporten lagres i UDB og er tilgjengelig i DUF.  

Det bosettingsforberedende arbeidet starter rett etter innflytting i mottak og gjennomføres 

av mottaksansatte. Det kartlegges blant annet opplysninger om utdanning, 

yrkeserfaring, annen kompetanse, interesser og ønsker om fremtidig yrke, nettverk, 

deltakelse i aktiviteter, gjennomførte kurs og moduler i informasjonsprogram, ønsker 

om aktiviteter og kurs i mottak og særlige hensyn ved bosetting (spesielt om personen 

trenger tilrettelegging på grunn av helseforhold).  

Etter 1. juli, når kompetansekartleggingen går over i driftsfasen, utgår 

kompetanseopplysningene fra det bosettingsforberedende arbeidet. 

Kompetansekartleggingen skal erstatte denne delen. Mottakene har likevel behov for 

generell informasjon om kompetanse for å involvere beboere i aktiviteter på mottaket. 

De vil derfor fortsatt innhente slik informasjon. Dette gjøres for alle beboere i mottak, 

ikke bare de som er i målgruppen for kompetansekartlegging.  

Opplysningene fra det bosettingsforberedende arbeidet registreres i System for 

elektronisk samhandling med asylmottakene (Sesam). 

Kompetanse Norge har utviklet selvregistreringsløsningen for kompetansekartlegging. 

Det er asylsøkerne selv som registrerer opplysninger, blant annet om utdanning og 

realkompetanse, språkkunnskaper, digitale ferdigheter, erfaring fra lønnet og ulønnet 

arbeid og interesser. IMDi overtar ansvaret for selvregistreringsløsningen fra 

sommeren 2017. 

Bosettingssamtale 

Bosettingssamtalen foretas når personen har fått en oppholdstillatelse med rett til 

bosetting. Samtalen brukes blant annet til å kvalitetssikre opplysningene fra det 

bosettingsforberedende arbeidet. Den enkeltes kompetanse skal fortsatt være tema i 

samtalen. 



Informasjonsflyt i IMDi 

 

Figuren viser hvordan personopplysninger behandles i IMDis database IMDB. IMDi 

forvalter Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og registrene for bosetting og tilskudd. 

Databasen er en del av IMDinett, som er IMDis plattform for samhandling med blant 

annet kommunene. 

Forkortelsene i figuren: 

 IMDB: IMDis database for behandling av personopplysninger 

 UDB: Utlendingsdatabasen 

 Sesam: System for elektronisk samhandling med asylmottakene 

 DSF: Det sentrale folkeregisteret 

 NAV: Arbeids- og velferdsetaten 

 SSB: Statistisk sentralbyrå 

Personopplysningene som innhentes lagres i IMDB. Utlevering av opplysningene skjer 

i dag gjennom modulene NIR, Bosetting og Tilskudd. Gjennom disse gis det tilgang til 

personopplysningene som er nødvendige for den brukeren som er innlogget. For 

eksempel vil en kommunebruker som jobber med introduksjonsprogram bare få tilgang 

til opplysninger som er nødvendige for dette arbeidet, ikke bosettingsopplysninger. I 

fremtiden skal det utvikles en egen modul for kompetanseopplysningene.  

Prøvedata fra Kompetanse Norge inngår i Prøveadministrativt system (PAD), som 

forvaltes av Kompetanse Norge. Opplysninger fra PAD overføres til IMDB. 

Kommunene har egen innlogging til PAD. Opplysninger om disse prøvene som er 

nødvendig for utlendingsmyndighetenes arbeid overføres fra IMDB til UDB.  

 


