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Utlendingsdirektoratets innspill til høring 
vedrørende forslag til midlertidig forskrift om 
byggverk for innkvartering av asylsøkere som følge 
av Covid-19 
  

Vi viser til høring av forslag til midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av 
asylsøkere som følge av Covid-19, med hjemmel i midlertidig lov av 27. mars 
2020 nr. 17 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av 
Covid-19 mv. (koronaloven) § 2.  

Utlendingsdirektoratet (UDI) støtter forslaget i høringen, da behovet for 
mottakskapasitet kan øke raskt som følge av Covid-19-utbruddet.  

Etter forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden av 13. mars 2020 § 1 
skal nyankomne asylsøkere oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til 
Norge. Videre er det i denne forskriften krav til når en person må være i isolasjon. 
Vi må også følge helsemyndighetens mer allmenne henstilling om å forebygge 
smitte gjennom sosial distansering.  

UDI må kunne legge til rette for dette, og vil ha behov for større avstand mellom 
beboere og flere rom for beboere i karantene eller isolasjon. En slik rask økning av 
mottakskapasitet vil ikke alltid være mulig innenfor rammene av dagens regelverk. 

Vi ser at saksbehandlingstiden i noen tilfeller kan bli for lang også etter reglene i 
den vedtatte midlertidige forskriften om unntak fra plan- og bygningsloven i 
forbindelse med Covid 19-pandemien av 16. mars 2020 (hjemlet i plan- og 
bygningsloven). Når behovet for nye fasiliteter oppstår må disse normalt tas i bruk 
umiddelbart. Etter denne forskriftens § 1 andre ledd skal kommunen fatte vedtak 
om unntak fra saksbehandling innen fem dager. En eventuell klagebehandling 
kommer i tillegg og kan føre til at det totalt kan ta inntil 15 dager før en sak blir 
avgjort. UDI ser at vi kan få behov for å etablere midlertidig bygningsmasse for 
innkvartering av asylsøkere i karantene og isolasjon, og drifte slikt 
innkvarteringstilbud, raskere enn det denne forskriften legger opp til. 

Merknader til unntak fra rett til mottaksplass jf. utlendingsloven § 95 

UDI bemerker at vi har en forholdsvis stor gruppe asylsøkere som har gyldig 
familieinnvandringstillatelse etter utlendingsloven § 43 når de søker beskyttelse i 
Norge. Antallet asylsøkere i denne gruppen økte fra 32 i 2018 til 99 i 2019. Hittil i 
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2020 har vi mottatt totalt 44 søknader fra personer med gyldig oppholdstillatelse 
på søknadstidspunktet.  

Gruppen som har gyldig oppholdstillatelse på tidspunktet for søknad om 
beskyttelse får tilbud om innkvartering, jf. utlendingsloven § 95. De aller fleste av 
søkerne som har gyldig oppholdstillatelse på søknadstidspunktet har som nevnt 
tillatelse etter utlendingsloven § 43, men det fins også enkelte med andre 
oppholdsgrunnlag.  

Oppdaterte tall viser at vi ikke har mottatt søknad om beskyttelse fra personer 
med gyldig oppholdstillatelse siden korona-tiltakene ble innført 12. mars 2020. Vi 
mener derfor at det på nåværende tidspunkt ikke er behov for å be om unntak fra 
innkvarteringstilbud for denne gruppen. Hvis situasjonen skulle tilspisse seg og vi 
opplever en økning i antall asylsøkere med gyldig oppholdstillatelse, bør det 
imidlertid raskt vurderes om det skal gjøres unntak fra utlendingsloven § 95 for 
denne gruppen. Det samme kan gjelde personer som vil bli omfattet av 
kommende engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge, som 
muligens kan medføre at flere søker tilbake til mottak. 

Problemstillingen angående innkvarteringstilbud til alle som søker beskyttelse i 
Norge og asylsøkere med lovlig opphold på søknadstidspunktet, gjelder imidlertid 
også uavhengig av situasjonen knyttet til Covid-19. Vi mener derfor at det bør 
vurderes å gjøre unntak fra innkvarteringstilbud for denne gruppen i regelverket 
generelt, ettersom de allerede bor i en kommune.  
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