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En bedre flyktningpolitikk
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Sammendrag

Stortinget bør sette et måltall for hvor mange flyktninger Norge skal motta i snitt per år og styre 
flyktningpolitikken deretter. Dette kan bidra til en mer forutsigbar flyktningpolitikk, som på en 
bedre måte ivaretar hensynene til både humanisme og kontroll. Dette kan også bidra til et lavere 
konfliktnivå i asyl- og flyktningdebatten. 

Måltallet bør omfatte kvoteflyktninger, asylsøkere som får opphold både med flyktningstatus og 
på humanitært grunnlag, og alle som kommer på familiegjenforening til noen med flyktningbak-
grunn. Måltallet bør være et nettotall, slik at dersom flere returnerer, enten fordi beskyttelsesbe-
hovet opphører eller av andre grunner, åpner det for at flere kan komme. Fordi det først og fremst 
er antallet kvoteflyktninger som kan styres direkte, må antallet kvoteflyktninger justeres etter 
hvor mange som kommer på andre måter.

Internasjonal beskyttelse som flyktning var opprinnelig tenkt som en midlertidig ordning, ikke 
en mekanisme for permanent innvandring til foretrukne land i Vest-Europa. I tråd med dette bør 
instrukser som er gitt fra Regjeringen om å systematisk vurdere tilbakekall av flyktningstatus når 
grunnlaget for beskyttelse ikke lenger er tilstede, følges opp i praksis. 

For at lange perioder med midlertidig opphold, med flyktningstatus eller på humanitært grunnlag, 
ikke skal få helt urimelige konsekvenser, må det fortsatt være mulig å oppnå permanent opphold. 
Rett til permanent opphold bør i større grad enn i dag knyttes til vilje og evne til integrering. Man 
kan tenke seg en mulighet til å opparbeide rett til permanent opphold gjennom arbeid, utdanning 
og botid, norskkunnskaper etter et poengsystem.
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Enslige mindreårige asylsøkere med tidsbegrenset (midlertidig) oppholdstillatelse, som i dag blir 
automatisk returnert når de fyller 18, bør også gis anledning til å opptjene poeng som kan gi rett 
til en normal oppholdstillatelse og på sikt permanent opphold.

Innledning

Asyl- og flyktningpolitikken er preget av uforutsigbarhet. Dette skyldes først og fremst at antall 
asylsøkere til Norge er en uforutsigbar størrelse. Som Regjeringen skriver i forslaget til statsbud-
sjett for 2018: «Det er svært vanskelig å forutse antallet asylsøkere som vil komme til Norge.»1 
I andre halvdel av 2015 opplevde Norge en voldsom økning i antallet asylsøkere. På det meste, 
i oktober og november, kom det over 2000 asylsøkere til Norge i uken. Totalt søkte over 31 000 
asyl i Norge i løpet av 2015. Dette var omtrent en tredobling i forhold til årene før, og det høyeste 
antallet asylsøkere noensinne. En rekke andre europeiske land opplevde også kraftig økte asylan-
komster i 2015, og totalt søkte over én million mennesker asyl i Europa i 2015.

I 2016 og 2017 har situasjonen vært en helt annen. I 2016 søkte 3 460 mennesker asyl i Norge. Og 
ved utgangen av november var tallet 3 378 for 2017.2 Dette er lave ankomsttall også i et historisk 
perspektiv. Verdens flyktningsituasjon har imidlertid vært prekær også de siste to årene, så det 
er ikke endringer i de humanitære behovene som er årsaken til at antallet asylsøkere til Norge 
har gått ned. Migrasjonspresset mot Europa er også stadig høyt.3 Nedgangen vi har sett i asylan-
komster de siste to årene har sammensatte årsaker, og skyldes delvis stengte fluktruter gjennom 
Europa til Norge som følge av blant annet EUs samarbeid med Tyrkia og landene på Vest-Balkan 
om migrasjonskontroll, og gjeninnføring av indre grensekontroll mellom enkelte Schengen-land. 
Samtidig er det foretatt nasjonale innstramninger i norsk asylpolitikk etter 2015 som kan ha hatt 
en effekt.

I tillegg til å motta asylsøkere, mottar Norge hvert år et antall overføringsflyktninger (kvoteflykt-
ninger) i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Norge har normalt tatt imot 
i underkant av 1 500 slike kvoteflyktninger per år. Denne delen av flyktningpolitikken har nasjonale 
myndigheter full kontroll over, da det er opp til hvert enkelt land å bestemme hvor mange de vil 
ta imot, og kvoten bestemmes av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet. I budsjettforliket 
mellom Regjeringen og Venstre og KrF for 2018, er det lagt opp til at Norge skal ta imot 2 120 kvo-
teflyktninger. Dette er nær en dobling fra hva Regjeringen opprinnelig foreslo. Men selv om Stor-
tinget har demokratisk kontroll over denne delen av innvandringen til Norge, er det heller ingen 
overordnede styringsprinsipper for mottak av kvoteflyktninger. Det årlige antallet er, som det var i 
budsjettforhandlingene for 2018-budsjettet, resultat av mer eller mindre tilfeldige kompromisser 
og vedtak. Også prosessen rundt beslutninger om mottak av kvoteflyktninger er dermed organi-
sert på en måte som bidrar til å forsterke, snarere enn å dempe, asyl- og flyktningpolitikkens preg 
av tilfeldigheter og uforutsigbarhet.

Asyl- og flyktningpolitikken er ikke bare kompleks og uforutsigbar, den er også er preget av høyst 
reelle dilemmaer. Asylpolitikken handler om beslutninger med dramatiske konsekvenser for liv-
ene til tusenvis av mennesker, og vanskelige avveininger mellom humanistiske hensyn på den ene 
siden og hensyn til innvandringsregulering på den andre siden. Det er åpenbart reell uenighet 
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mellom partiene på Stortinget om hvordan disse hensynene bør veies mot hverandre. Samtidig er 
det klart at forskjellene i synet på hvordan asylinnvandringen skal håndteres er mindre enn kon-
fliktnivået i den politiske debatten skulle tyde på.4

Den innvandringspolitiske saken som mer enn noen annen har dominert den politiske agendaen 
høsten 2017, den såkalte oktoberbarn-saken, illustrerer godt både hvilke dilemmaer som pre-
ger asylpolitikken, hvordan debatten om disse spørsmålene gjerne foregår, og hvordan politikken 
utformes. Saken dreier seg om en gruppe afghanere som kom til Norge i 2015 og som har fått 
avslag på asylsøknaden sin, men som har fått midlertidig (begrenset) opphold i Norge fordi de var 
under 18 år da de kom. Disse skulle etter planen sendes tilbake til Afghanistan når de fylte 18, som 
for mange av dem var høsten 2017. I november 2017 gjorde Stortinget vedtak som innebærer at 
sakene til noen av de rundt 300 afghanerne vil bli behandlet på nytt, og at noen flere mindreårige 
asylsøkere i fremtiden trolig vil få varig opphold i Norge.

Dette blir av Arbeiderpartiet, som foreslo endringene som fikk flertall, sett som avgjørende for 
at asylpolitikken skal være human. Frp, som sammen med Høyre, stemte mot forslagene fra Ap, 
mener vedtakene viste at Ap nå har forlatt en ansvarlig linje i innvandringspolitikken.5 Begge 
karakteristikkene virker ute av proporsjoner sett i forhold til hva saken faktisk dreide seg om. 
Dette er betegnende for diskusjoner om asylpolitiske spørsmål. Debatten er gjerne preget av en 
voldsom retorikk, på begge sider, samtidig som sakene som diskuteres gjerne handler om mar-
ginale problemstillinger i ytterkanten av asylsystemet. I oktoberbarn-saken er det selvsagt slik 
at selv små praksisendringer er av stor betydning for de det gjelder, dersom det fører til at noen 
flere eventuelt får bli i Norge. Men det er en liten gruppe det er snakk om. På den annen side 
er de langsiktige konsekvensene uoversiktlige, men neppe dramatiske. Det eneste som er nær-
mest sikkert, er at de små oppmykningene som nå er gjort, på et eller annet tidspunkt vil følges 
av nye innstramninger hvis asyltilstrømningen skulle øke betydelig igjen. Som igjen vil følges av 
nye omkamper når konsekvensene, som gjerne er forutsigbare, blir synlige. Denne dynamikken 
gjør at det i det lange løp trolig blir omtrent like mange som vil få opphold i Norge. Alle run-
dene med ad hoc innstramninger, omkamper og små justeringer i liberal retning påvirker først 
og fremst hvem som kommer til Norge og hvem som får bli på et gitt tidspunkt. Denne måten å 
drive politikkutvikling på bidrar til større uforutsigbarhet på dette politikkområdet enn vi hadde 
trengt å ha, et unødvendig kaotisk landskap av regelverk og styringssignaler, og et unødvendig 
høyt konfliktnivå. Samlet sett gir det resultater som ingen har grunn til å være særlig fornøyd 
med.

Ambisjonen med dette notatet er ikke å presentere en helhetlig, «ny» asyl- og flyktningpolitikk, 
og heller ikke å drøfte alle relevante problemstillinger knyttet til de temaene som tas opp. Som 
tittelen antyder, er poenget å presentere en skisse til noen løsninger som muligens kan bidra til 
utforming av en politikk som mer rasjonell enn dagens. Med det menes en politikk som er litt 
mindre dårlig både sett med øynene til de som er mest opptatt av en raus asylpolitikk, og de som 
er mest opptatt av kontroll med innvandringen. En politikk som samtidig er litt mer forutsigbar og 
oversiktlig, og omgitt av et litt lavere konfliktnivå. 
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Problemer ved det internasjonale flyktningregimet

Asyl- og flyktningpolitikken Norge fører utspiller seg innenfor rammene av et internasjonalt men-
neskerettsregime, med Flyktningkonvensjonen (FK) som det mest sentrale rettsgrunnlaget. Andre 
menneskerettskonvensjoner, først og fremst Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), 
er også viktige ved at de kan gi vern mot utsendelse selv om man ikke oppfyller vilkårene i FK for å 
bli ansett som flyktning. Det er et system som bygger på prinsipper om humanisme og solidaritet, 
og det er en politikk som redder mange liv.

Samtidig har systemet åpenbare inhumane, urettferdige og irrasjonelle sider. Flyktningkrisen i 
2015 viste tydelig at det internasjonale regimet for å håndtere store flyktningstrømmer er dys-
funksjonelt. Selv om systemet utvilsomt hjelper mange, er det også klart at det er et system som 
hverken lykkes med å tilby effektiv beskyttelse til i nærheten av alle de som trenger det, å prio-
ritere ressurser dit det er størst behov, eller å sørge for en noenlunde forutsigbar og kontrollert 
innvandring til Norge og andre europeiske land.

Flere millioner mennesker i verden har til enhver tid behov for beskyttelse fra krig og forføl-
gelse. Enda flere lever i land der grunnleggende menneskerettigheter brytes systematisk. Disse 
er i prinsippet innrømmet sterke rettigheter, først og fremst gjennom retten til å søke asyl og 
forbudet mot å bli returnert til et område der de risikerer forfølgelse eller annen umenneskelig 
behandling. Motstykket til disse sterke rettighetene er at vilkårene for å oppnå status som flykt-
ning er strenge, og det er i praksis satt opp kraftfulle hindringer for å kunne realisere rettighe-
tene som følger med slik status. Det gjelder for eksempel kravet om å ha krysset en internasjonal 
grense for å kunne søke om asyl. Visumreglene sørger for at det i praksis ikke finnes noen lovlig 
måte å reise til Europa for å søke asyl på, hvis man kommer fra et land der situasjonen er slik at 
man kan ha behov for beskyttelse. Dermed er eneste måten å realisere retten til beskyttelse på, 
som regel å legge ut på risikofylte reiser, ofte i regi av menneskesmuglere. Asylordningen, som 
er til for å hjelpe de mest utsatte, er samtidig en ordning basert på at disse ofte må utsette seg 
for ytterligere fare for å få hjelp. Dette er et stort paradoks. Og det er en praksis som fører til 
mye unødvendig lidelse og tap av menneskeliv. Det hører også med i dette bildet at forskjellene 
i materielle levekår mellom land er enorme, og ingenting har større betydning for levestandard 
og livssjanser enn hvor man blir født.6 Mulighetene for lovlig migrasjon er generelt begrensede, 
og muligheten for arbeidsmigrasjon til rike land i Europa er for det store flertallet av verdens 
befolkning ikke-eksisterende. Beskyttelse som flyktning eller opphold av humanitære grunner 
er i realiteten den eneste måten å få opphold i Europa på for de aller fleste av verdens innbyg-
gere. Det betyr at millioner av mennesker som lever vanskelige liv, men som ikke har et beskyt-
telsesbehov etter flyktningkonvensjonens vilkår, har sterke incentiver til forsøke å oppnå asyl 
eller humanitært opphold i for eksempel Europa.

Alt dette bidrar uunngåelig til at presset på asylordningen blir stort, og gjør at det internasjonale 
flyktningregimet også fungerer dårlig for landene som mottar flyktninger. Noen få land i nærområ-
dene til flyktningkriser tar en veldig stor del av belastningen. Disse landene er som oftest allerede 
sårbare og fattige, og et stort antall flyktninger kan i verste fall være en trussel mot deres stabilitet. 
Blant rike land er det noen få som mottar en uforholdsmessig stor andel av flyktningene. Det er 
gjerne de landene som er langs fluktruter og som det derfor er lettest å komme til (Italia og Hellas 
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er to eksempler), samt de landene som til enhver tid fremstår mest attraktive for migranter, enten 
på grunn av en relativt liberal politikk eller en sterk økonomi og gode velferdsordninger (Sverige, 
Tyskland og til dels Norge i 2015).

Retten til å søke asyl i Europa hvis man greier å ta seg til en europeisk grense, gjør det uforut-
sigbart hvor mange flyktninger som kommer til enkeltland. Asylordningen, slik den praktiseres, 
bidrar dermed til en følelse blant mange borgere i mottakerland av at innvandringen er ute av 
kontroll. Noe den i og for seg også er, i den forstand at asyltilstrømningen i stor grad er utenfor 
direkte demokratisk styring i mottakerlandene. Dette bidrar igjen til krav om innstramninger i 
innvandringspolitikken, og kan i verste fall bidra til fremmedfrykt og negative holdninger til de 
innvandrerne som kommer.

Det er et påtrengende behov for å etablere et bedre internasjonalt system for å håndtere store 
flyktningstrømmer. Som beskrevet i et tidligere Civita-notat, bør det være mulig å lage et sys-
tem som på en bedre måte ivaretar humanitære hensyn, samtidig som hensynet til demokratisk 
kontroll med innvandringen i hvert enkelt land sikres.7 Et bedre internasjonalt system bør, kort 
oppsummert, bygge på følgende hovedprinsipper: En større satsing på å tilby beskyttelse i nær-
områder til konfliktsoner, et kvotebasert system for gjenbosetting av flyktninger til vestlige land 
med rimelige og effektive byrdefordelingsmekanismer, og mindre asyl ved grensen. Det er imidler-
tid ingen utsikter til snarlig reform av det internasjonale flyktningregimet.

Men også innenfor rammene av dagens internasjonale system, er det mulig å tenke seg en nasjo-
nal politikk i Norge som både bidrar til bedre humanitære resultater, i form av at flere av de som 
trenger det mest får beskyttelse eller humanitært opphold, og samtidig ivaretar såkalt innvan-
dringsregulerende hensyn på en bedre måte, gjennom bedre styring og forutsigbarhet med flykt-
ningstrømmene til Norge.

Hvordan kan Norge utforme en mer rasjonell asyl- og flyktningpolitikk?

Norge er et trygt og rikt land, med evne til å hjelpe personer på flukt. De fleste nordmenn mener 
også at vi har en moralsk plikt til å hjelpe, og er positive til at vi tar imot flyktninger, i hvert fall så 
lenge det skjer i kontrollerte og ordnede former. I tillegg har vi folkerettslige forpliktelser overfor 
personer som er på flukt og kommer til Norge. Det er også bred enighet på Stortinget om hoved-
prinsippene for flyktningpolitikken. Alle partier er klare på at Norge skal oppfylle de internasjonale 
forpliktelsene vi har gjennom blant annet FNs Flyktningkonvensjon. Alle støtter opp om asylinsti-
tuttet, det vil si retten til å søke asyl, og til å få innvilget beskyttelse, hvis de strenge vilkårene for 
dette, som også alle i hovedsak er enige om, er oppfylt.

Samtidig er alle enige om at asylinnvandring skaper utfordringer, som øker med omfanget av slik 
innvandring, og at det derfor er grenser for hvor mange vi kan ta imot, uansett behovene der ute. 
Som Kongen så folkelig uttrykte det: «vi kan ikke ta imot hele Afrika». Brochmann-utredningene 
og utregninger fra SSB har vist at det er store kostnader forbundet med at flyktninger kommer til 
Norge, i hovedsak forårsaket av at en lavere andel av disse kommer i arbeid, at de gjennomgå-
ende tjener mindre og har en mer usikker tilknytning til arbeidslivet når de først er i arbeid, og at 
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flyktninger i større grad mottar overføringer fra velferdsstaten. I stort nok antall kan flyktninger 
som ikke integreres godt nok utfordre vår velferdsmodell og arbeidslivsmodell. Integreringen av 
innvandrere har klare lyspunkt, særlig resultatene til etterkommere er på en del områder gode, 
men det er også store utfordringer. Det er sannsynlig at når det kommer stadig nye innvandrere, 
særlig fra land og kulturer der det allerede er en betydelig innvandringsbefolkning i Norge, bidrar 
det til at integreringen går saktere.

Derfor står såkalt innvandringsregulerende hensyn også sentralt i asyl- og flyktningpolitikken, og 
disse hensynene blir viktigere jo dårligere det internasjonale flyktningregimet fungerer. I fravær av 
et bedre system for håndtering av flyktninger internasjonalt, med rimelige og effektive byrdeford-
elingsmekanismer mellom mottakerland, får vi noe som ligner på et «race to the bottom» der alle 
land strammer inn politikken nasjonalt for å unngå å bli et av landene som tar imot en uforholds-
messig stor andel flyktninger. Når det kommer særlig mange asylsøkere blir denne «harde» siden 
ved asylsystemet ytterligere forsterket. I forbindelse med, og i etterkant av, de økte ankomstene 
til Europa i 2015, har dette kappløpet mot bunnen tiltatt. Norge har, i likhet med landene rundt 
oss, strammet inn det nasjonale regelverket med mål om at færrest mulig skal komme akkurat 
hit. Som UDI-direktør Frode Forfang har beskrevet, har disse innstramningene i 2015 og 2016, 
sammen med praksisendringer de foregående årene, ført til at norsk asylpraksis nå har «lagt seg 
på en linje som nærmer seg minstekravene i de forpliktelsene vi har påtatt oss internasjonalt.» 
Han understreker, og det må han nesten, at «Norge er på riktig side av forpliktelsene, men med 
mindre marginer enn tilfellet var før.»8

Denne beskrivelsen av norsk asylpraksis kan diskuteres, både med hensyn til om det er en riktig 
beskrivelse, og, dersom det er slik, om det er en akseptabel situasjon. Poenget i denne sammen-
heng er imidlertid at asyldebatten ofte er en uoversiktlig debatt fordi flere ting diskuteres samti-
dig. Vi kan grovt skille mellom to hovedspørsmål: 1) hvor mange flyktninger og personer med rett 
til opphold på humanitært grunnlag Norge skal ta imot over tid, og 2) hvilke grupper og individer 
som skal prioriteres. Vilkårene for opphold, eller hvor langt over minstestandardene etter interna-
sjonale forpliktelser vi skal legge oss, påvirker selvfølgelig i prinsippet begge deler. Men i praksis 
påvirker det antagelig først og fremst hvem som får komme til, eller bli værende, i Norge. Dette 
fordi det er relativt bred enighet om nivået på innvandringen, hvis vi ser litt stort på det, ettersom 
alle partier åpner for restriktive tiltak når asyltilstrømningen blir for stor.9

Det er riktignok en viss uenighet blant partiene på Stortinget om hvor mange flyktninger og men-
nesker med rett til humanitært opphold Norge kan og bør ta imot, men denne uenigheten handler 
etter alt å dømme om en forskjell på noen få tusen mennesker årlig. Det er altså slik at selv om de 
mest asylliberale kreftene i norsk politikk fikk bestemme, ville de systemiske utfordringene vært 
de samme, i den forstand at det i alle tilfeller vil finnes svært mange mennesker som i prinsippet 
har rett til opphold, som ingen er villig til å ta imot. Og om man hadde forsøkt seg på en politikk 
som ikke forutsetter at det går en grense for hvor mange vi kan ta imot, ville det blitt stopp etter 
en viss tid uansett fordi det ganske enkelt ikke hadde gått lenger, slik Sverige erfarte nylig med sin 
«åpne hjerter»-politikk. Vårt naboland mottok over en treårsperiode (2013–2015) ca. 300 000 
asylsøkere.10 Men så ble bremsene satt på,11 selv om det ifølge myndighetene ikke hadde vært 
mulig å snakke om noen grense for hvor mange man kunne ta imot.
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Dette betyr at når debattene om oppmykning av regelverket for bestemte grupper fremstilles som 
et spørsmål om vi skal ha en streng eller liberal asylpolitikk generelt, er det delvis tilslørende for 
hva som egentlig diskuteres. Noen mener helt klart at asylpolitikken generelt bør være rausere, og 
at Norge kan ta imot flere innvandrere. Men realiteten er at disse diskusjonene i stor grad handler 
om hvem vi skal prioritere å gi opphold til blant de som allerede er her og de som kunne tenke seg 
å komme til Norge. Antall mennesker som gis varig opphold over tid vil uansett være en begrenset 
og liten gruppe i forhold til «behovet».

Det fører til en uoversiktlig debatt, og en ofte uforutsigbar og vilkårlig politikk, at diskusjonen om 
det totale antallet asylsøkere og andre med humanitære behov Norge skal motta, og diskusjoner 
om hvilke grupper vi mener bør prioriteres, kontinuerlig føres parallelt, og i stor grad blandes 
sammen. Dersom vi i større grad diskuterte disse to spørsmålene hver for seg, ville det vært et 
vesentlig bidrag til en mer rasjonell og stabil politikk, og en bedre debatt om disse spørsmålene.

Et måltall for antall flyktninger

Norge har hatt stor suksess i den økonomiske politikken med å ha en handlingsregel for oljepen-
gebruk som setter visse rammer for hvilke disposisjoner som kan gjøres. Det «løser» langt fra 
alle spørsmål om økonomisk politikk. Det har imidlertid ført til en mer edruelig politisk debatt 
ved at uenigheter om nivå og sammensetning på offentlige utgifter, skatter og avgifter diskuteres 
innenfor en ramme det i prinsippet er bred enighet om. En lignende tilnærming kan være en idé 
i flyktningpolitikken.

På samme måte som Stortinget har blitt enige om en ramme for oljepengebruk, kan det settes en 
ramme, eller et måltall, for antall flyktninger Norge skal ta imot hvert år. Et slikt måltall bør gjelde 
for antall flyktninger Norge netto skal motta i et gjennomsnittsår, fra alle kilder, inkludert familie-
gjenforening med eksisterende flyktninger.

Et måltall i seg selv er lite verdt hvis man ikke har noen politiske virkemidler for å sørge for at det 
blir nådd og ikke overskredet. Mange deler av innvandringspolitikken har en innvirkning på antall 
flyktninger som kommer til Norge og får opphold, herunder hvordan man kontrollerer grenser, 
hvor nær minstestandardene innen asyl- og humanitærretten vi legger det nasjonale regelverket, 
krav til familiegjenforening og returpraksis. Felles for alle disse er imidlertid at de ikke har en forut-
sigbar og på forhånd kvantifiserbar effekt på antall flyktninger. En mer restriktiv asylpraksis kan for 
eksempel føre til at færre velger å reise til Norge, og at en større andel får sine søknader avslått, 
men hvis det totale antallet asylsøkere i Europa øker, og sammensetningen av de som kommer til 
Norge endres i retning av flere fra land hvor beskyttelsesbehovet er stort, så kan antallet som gis 
flyktningstatus likevel øke. I tillegg finnes det folkerettslige begrensninger på hvor streng praksis 
Norge kan ha. Vi ligger, som UDI-sjefen har pekt på, muligens nær minstestandardene. I tillegg fin-
nes det menneskelige hensyn som kan tale mot å stramme for hardt inn.

Den eneste kilden til flyktninginnvandring politikere i Norge har direkte kontroll over er antallet 
kvoteflyktninger Norge mottar. For at et gitt måltall for antall flyktninger Norge skal motta skal 
nås, er det derfor nødvendig å variere antallet kvoteflyktninger. Historiske erfaringer viser at antall 
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asylsøkere gjerne ligger på et noenlunde jevnt nivå i mange år, men topper seg i store bølger i 
enkelte år. Tidspunktet, omfanget og varigheten av disse asyltoppene er svært vanskelig å spå. For 
at det skal være realistisk og troverdig at måltallet nås i snitt over tid, må antall kvoteflyktninger 
som mottas ta høyde for fremtidige asylbølger. Det kan gjøres ved at man hvert år tar utgangs-
punkt i prognoser for antallet asylsøkere man tror vil få opphold i løpet av året når man fastset-
ter antall kvoteflyktninger som skal mottas, og setter antall kvoteflyktninger slik at summen av 
prognosen for asylinnvandring og kvoteflyktninger blir noe under måltallet. Da får man de årene 
prognosene treffer et akkumulert «underskudd» av flyktninger i forhold til det man har politisk 
vedtatt at Norge skal håndtere. Når det i enkelte år kommer flere asylsøkere som får opphold enn 
det prognosen tilsa, reduseres dette akkumulerte overskuddet. Hvis ankomstantallet er så høyt at 
man får et akkumulert «overskudd», tas det igjen i etterfølgende år ved å redusere antall kvote-
flyktninger til et minimumsantall tilstrekkelig lenge til at man har kommet tilbake i balanse. Hvis 
Norge opplever en svært stor asylbølge, som vi eksempelvis gjorde høsten 2015, vil det innebære 
en lengre periode med få eller ingen kvoteflyktninger. Hvordan et slikt måltall ville fungert i tiden 
før og etter flyktningkrisen høsten 2015 er drøftet nedenfor.

Mulig nivå på et måltall for flyktningrelatert innvandring
I perioden fra 2011 til 2016 har antallet personer som bor i Norge som selv har fluktbakgrunn, 
eller som har blitt familiegjenforent med en som har fluktbakgrunn, i snitt økt med rundt 9 900 
personer per år ifølge tall fra SSB.12 Her legges det til grunn en bred definisjon av fluktbakgrunn, 
som også inkluderer personer som har fått opphold uten å få flyktningstatus, for eksempel per-
soner som har fått opphold på humanitært grunnlag. Ser man på en lengre periode, fra 1998 til 
2016, har den gjennomsnittlige årlige økningen vært på rundt 8 000. Økningen i antallet med 
fluktbakgrunn har vært klart større de siste to årene, med økninger på over 11 000 fra 2015 til 
2016 og på nesten 18 000 fra 2016 til 2017. Det henger sammen med det ekstraordinære høye 
antallet asylsøkere som kom høsten 2015, som først føres inn i befolkningsstatistikken når de har 
fått saken sin behandlet og eventuelt fått opphold, og det høye antallet kvoteflyktninger som har 
blitt mottatt de siste årene. Siden disse tallene er basert på endringer i den totale befolkningen 
med fluktbakgrunn, tar de også med gjenutvandring av tidligere flyktninger. Dersom man i stedet 
tar utgangspunkt i UDIs statistikk for kvoteflyktninger, asylsøkere som har fått opphold, og fami-
liegjenforente til personer med fluktbakgrunn, blir snittet som har ankommet per år på 13 000 fra 
2011 til 2016.13

Ser man kun på antallet kvoteflyktninger og asylsøkere som har fått opphold, har det ligget på 6 
251 personer i snitt i årene 2000 til 2016, hvorav 4 904 har vært asylsøkere og 1 347 kvoteflyktnin-
ger ifølge tall fra det internasjonale flyktningbyrået UNHCR.14 For å få den netto flyktningrelaterte 
innvandringen må man legge til familiegjenforeninger til personer som har fått asyl og trekke fra 
personer med fluktbakgrunn som utvandrer fra Norge. For å fastsette et rimelig nivå på måltal-
let for flyktningrelatert innvandring er det nødvendig å vurdere om det gjennomsnittlige nivået 
av denne innvandringen er høyt eller ikke. Ser man kun på kvoteflyktninger er Norge ett av få 
land som tar imot et betydelig antall. Av rike land mottar USA desidert flest kvoteflyktninger, i 
snitt over 60 000 per år siden 2000. Deretter kommer Canada og Australia med hhv. 14 000 og 
11 000 per år i snitt. I Europa er det kun Sverige som mottar flere kvoteflyktninger enn Norge, 
med litt over 1 700 i snitt per år. Totalt har EUs 28 medlemsland mottatt kun rundt 5 000 kvote-
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flyktninger i snitt per år siden 2000. For alle landene har antallet mottatt økt de siste årene. For 
å vurdere om antallet som tas imot er høyt eller ikke, er det nødvendig å sammenligne det med 
befolkningens størrelse.

 Antall kvoteflyktninger Kvoteflyktninger per mill. innbyggere

Australia 11 362 484

Canada 14 037 394

Norge 1 354 262

USA 60 221 190

Sverige 1 718 177

New Zealand 700 153

Finland 727 133

Danmark 483 85

Island 15 44

Nederland 401 24

EU totalt 4910 10

Vestlige land totalt 92692 15

Tabell 1: Antall kvoteflyktninger mottatt per år i snitt fra 2000 til 2016, og antall kvoteflyktninger per millioner 
innbyggere (basert på innbyggertall i 2014). Kilde: UNHCR

Som det kommer frem av tabell 1, er antallet kvoteflyktninger Norge mottar målt i forhold til inn-
byggertallet høyt, det tredje høyeste blant vestlige land, kun slått av Australia og Canada.

Kvoteflyktninger er imidlertid kun en del av flyktningbildet. Australia, Canada og New Zealand har 
alle til felles at de ligger langt unna områdene det kommer flest flyktninger fra, og kan dermed let-
tere kontrollere den irregulære innvandringen som er kilden til store deler av asyltilstrømningen 
til Europa. Det gjelder også delvis USA, som med unntak av innvandring fra Mellom-Amerika, ikke 
mottar særlig mange irregulære innvandrere fra land som folk søker beskyttelse fra. Asylsøkere 
til disse landene er derfor i stor grad personer som kommer til landet lovlig, og søker asyl etter 
ankomst. Det gir større kontroll over asylstrømmene, som kan være en årsak til at viljen til å ta 
imot kvoteflyktninger er større. 

Ser man på summen av antall kvoteflyktninger og asylsøkere som får opphold basert på beskyt-
telsesbehov eller etter andre kriterier, er det andre land som mottar flest. Figur 1 viser antallet 
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som har fått opphold, enten som kvoteflyktning eller asylsøker, i snitt per år per million innbyggere 
i det aktuelle landet. Figuren viser både et langsiktig snitt for hele perioden fra 2000 til 2016 og 
snittet for treårsperioden 2014 til 2016, da det kom særlig mange asylsøkere. Tallene er for antal-
let som får innvilget opphold. Derfor kommer land hvor mange ankommer, men hvor få søknader 
blir behandlet og innvilget, som Hellas og Italia, lavt ut på statistikken. Hvis mange av de som har 
ankommet til disse landene i praksis får bli, enten som irregulære migranter, i påvente av at det 
store antallet asylsøknader som venter blir behandlet, eller som personer som har fått avslag, 
men som landet ikke klarer å returnere, kan tallene gi et misvisende bilde av migrasjonspresset på 
akkurat disse landene. 

Over perioden 2000 til 2016 har Norge ligget på fjerdeplass i det totale antallet mottatt målt i 
forhold til innbyggertall, bak Sverige, Malta og Sveits. I denne perioden har Norge mottatt om 
lag 1 200 flyktninger per år per million innbyggere. I årene fra 2014 til 2016 har Norge ligget på 
femteplass, bak Sverige, Malta, Tyskland og Østerrike. Målt i forhold til innbyggertall ligger antal-
let Norge har mottatt vesentlig over snittet i EU (om lag 280 per million innbyggere i snitt per år) 
og snittet for alle vestlige land som UNHCR har oversikt over. De fleste øst-europeiske land mottar 
svært få flyktninger. I figuren er tallene for Ungarn, Tsjekkia og Polen vist som eksempler på det. 
Ser man kun på land i Vest-Europa blir antallet mottatt målt etter innbyggertall noe høyere (om lag 
385 per million innbyggere), men det er fortsatt vesentlig lavere enn tallet for Norge.

Figur 1: Antall kvoteflyktninger og asylsøkere som får opphold (beskyttelse etter Flyktningkonvensjonen og 
annet grunnlag) i snitt per år per million innbygger i landet (innbyggertall fra 2014). Topp ti land, og utvalgte 

andre land. Kilde UNHCR og egne beregninger.
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Også målt i forhold til størrelsen på økonomien mottar Norge klart flere flyktninger enn snittet, 
men noen flere land er omtrent på nivå med eller over Norge, herunder Canada, Australia, Neder-
land, Tyskland, Kypros og Bulgaria.

At snittet i EU er godt under antallet Norge mottar nå, betyr ikke at et måltall nødvendigvis bør 
settes på det lave nivået. Som beskrevet tidligere i notatet er det en rekke systemiske proble-
mer ved det internasjonale flyktningregimet. En del av disse problemene ville blitt løst eller blitt 
mindre dersom flere land var villig til å ta imot kvoteflyktninger, eller var villige til å omfordele 
asylsøkere fra land med overbelastede mottakssystemer. Norge er et av få land som bidrar posi-
tivt med dette i dag. Det er lite ønskelig med et måltall som settes så lavt at Norge i praksis må 
slutte å motta kvoteflyktninger fordi hele måltallet fylles opp av asylsøkere med krav på beskyt-
telse.

Et mulig nivå å sette et måltall for antall flyktninger som mottas netto på kan være 8 000 til 9 
000 per år, inkludert familiegjenforening. Dersom antallet familiegjenforente til flyktninger blir 
omtrent på nivået de siste årene, dvs. mellom 1 400 og 4 000, med et snitt på litt over 2 000, inne-
bærer et slikt måltall at vi skal motta noen færre flyktninger enn i dag. Samtidig tilsier et måltall 
på det nivået at Norge fortsatt skal motta flere flyktninger som andel av befolkningen enn snittet 
i Europa, og dermed kan sies å videreføre en solidarisk flyktningpolitikk. 

SSBs befolkningsfremskrivninger tilsier at det fra 2020 til 2039 i snitt skal være en nettoinnvand-
ring på 19 500 fra landgruppe 3, som omfatter så godt som alle land det kommer flyktninger fra. 
Selv om kun deler av innvandringen fra denne landgruppen er fluktrelatert, vil et måltall på 9 000 
innebære en reduksjon i forhold til det SSB forventer. Dermed bør et slikt måltall være akseptabelt 
for tilhengere av en restriktiv innvandringspolitikk. Også personer med en liberal holdning til inn-
vandring bør kunne godta et måltall på omtrent dette nivået, da det fortsatt vil innebære at Norge 
tar hånd om et stort antall flyktninger målt i forhold til folketall. Poenget er uansett ikke at man til 
enhver tid skal være enige på tvers av hele det politiske spekteret om måltallet for flyktninger. Det 
er naturlig at forskjellige partier vil ønske å øke eller redusere det, samt at det varieres etter hvor-
dan den internasjonale flyktningsituasjonen er. Det vesentlige er imidlertid at alle partier godtar 
at det til enhver tid gjeldende måltallet er styrende for flyktningpolitikken.

Hvordan et måltall ville fungert under flyktningkrisen
Under flyktningkrisen i 2015 kom det i overkant av 30 000 asylsøkere på et år. Det var den stør-
ste årlige tilstrømmingen av asylsøkere til Norge noensinne. I utgangspunktet skulle man tro at 
et måltall for flyktningrelatert innvandring på det nivået som er antydet ovenfor ville sluttet å 
fungere som styringsverktøy under de omstendighetene. 30 000 er over tre ganger så høyt som 
måltallet, og man skulle tro at det ville vært nødvendig å sette antall kvoteflyktninger til null i flere 
tiår for å igjen komme i balanse. Ser man nærmere på tallene for innvandringen de siste årene, ser 
man imidlertid at et slikt måltall kunne fungert, også under flyktningkrisen. 

For det første var de 30 000 som kom antallet asylsøkere, ikke antallet som faktisk fikk opphold. 
Ifølge statistikk fra UDI var det i 2015 9 696 asylsøkere som fikk opphold, mens tallet for 2016 var 
på 12 871.15 Det er et klart lavere antall enn det som opprinnelig ankom Norge for å søke asyl. 
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Legger man til antallet kvoteflyktninger og familiegjenforening til flyktninger blir likevel det totale 
antallet som ankom i årene etter flyktningkrisen godt over måltallet. Et måltall kan likevel fungere 
hvis man i tider uten ekstraordinært høyt antall asylankomster legger opp til et lite årlig under-
skudd i forhold til måltallet, som akkumulerer seg over tid. Figur 2 viser den faktiske årlige endrin-
gen i antall innbyggere med flyktningbakgrunn i Norge fra 1998 til 2016, basert på tall fra SSB, og 
antall kvoteflyktninger, innvilgete asylsøknader og familiegjenforente fra land med hovedsakelig 
flyktninginnvandring i 2017 fra UDI.16

Figur 2: Årlig endring i antall med flyktningbakgrunn i Norge (1998–2016), antall asylsøkere og familiegjenforente 

til asylsøkere i 2017, og hypotetisk anvendelse av et måltall. Kilde: SSB, UDI og Civita

Figur 2 viser også et tenkt forløp med anvendelse av et måltall på 9 000, iverksatt fra og med 2008, 
som er forrige gang det var en topp i økningen i antall flyktningrelaterte innbyggere i Norge.17 Den 
gule stiplede linjen viser hvordan det akkumulerte overskuddet av flyktninger ville utviklet seg fra 
2008 til 2017. De første to årene er det et overskudd fordi økningen i antallet flyktningrelaterte 
innvandrere i Norge i 2008 var godt over 9 000. Deretter er det et stadig økende underskudd fra 
2010 til 2014, siden økningen i befolkningen med flyktningbakgrunn hvert år er under måltallet. 
I 2015 begynner underskuddet å bli mindre, og i 2016 og 2017 snur det til et overskudd. Over-
skuddet ved utgangen av 2017 ville vært på omkring 8 000. Det ville ikke vært uoverkommelig å 
komme i balanse igjen med noen år med lave asylankomster og få kvoteflyktninger. Som figuren 
viser er det flere år i forkant av flyktningkrisen der antallet som ankom var flere tusen under et 
måltall på 9 000, det på tross av at man de årene tok imot over 1 000 kvoteflyktninger per år.

Dette forløpet er imidlertid ikke en god beskrivelse av hvordan et måltall ville fungert, fordi man 
ikke har variert antallet kvoteflyktninger man har tatt imot etter hvordan man ligger an i forhold til 
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måltallet. I perioden fra 2008 til 2017 har antall kvoteflyktninger variert fra rundt 1 000 i begynnel-
sen av perioden til over 3 000 de siste årene. Dersom man hadde hatt et måltall hadde man mot-
tatt flere kvoteflyktninger i årene med få asylankomster, og færre i årene med mange ankomster. 
Den prikkete blå linjen beskriver et alternativt forløp for overskuddet, hvor man tar imot 1 500 
kvoteflyktninger hvert år det er et akkumulert underskudd og 500 hvert år det er et akkumulert 
overskudd. Det er ment som illustrasjon av en enkel tilpasning, og ikke som hvordan et måltall 
faktisk ville fungert.18 Med en slik tilpasning ville overskuddet i slutten av 2017 vært på kun om lag 
1 800, som enkelt kan håndteres over noen år. Det viser at selv i en periode som inkluderer den 
største flyktningtilstrømmingen Norge har opplevd, er et måltall på det nivået vi her har antydet 
mulig å oppfylle, men det avhenger av at man i normale år tar imot litt færre kvoteflyktninger enn 
måltallet tilsier for å akkumulere et underskudd.

Fordeler ved bruk av måltall
Et måltall har mange fordeler utover at det gir en større grad av forutsigbarhet for hvor mange 
som vil komme til Norge og som må bosettes i kommuner og integreres i det norske samfunnet.

Den viktigste fordelen er at det da vil være mulig å ha en mer reell diskusjon om hvilke grupper 
som bør få komme til og bli i Norge, uten at det blir en debatt som egentlig handler om innvan-
dringsnivået. Tilhengere av en restriktiv innvandringspolitikk vil sannsynligvis være mer villige til 
å gjøre justeringer som hensyntar grupper som rammes urimelig hardt av en streng praksis på et 
bestemt område, fordi dette ikke bidrar til netto høyere innvandring over tid. Tilsvarende vil inn-
vandringsliberale trolig bli mindre tilbøyelige til å støtte enhver liberalisering, fordi det blir tydelig 
at en rausere praksis for én gruppe, uunngåelig vil måtte føre til en strammere praksis for noen 
andre.

Måltall vil også kunne bidra til et mer pragmatisk syn på midlertidighet. Det er ingenting i Flykt-
ningkonvensjonen som tilsier at flyktninger som får beskyttelse automatisk skal få varig opphold. 
Flyktningretten er en mekanisme som er til for å sikre grunnleggende menneskerettigheter i en 
bestemt situasjon. Det er ikke et system som er laget for å legge til rette for storstilt innvandring 
fra fattige land til foretrukne land i for eksempel Vest-Europa. Det finnes gode argumenter for en 
mer liberal innvandringspolitikk, men flyktningretten og asylpolitikken bør ikke være den primære 
kamparenaen hvis man ønsker friere migrasjon mer generelt.

Utgangspunktet for mottak av flyktninger er å tilby beskyttelse i en akutt situasjon, og at retten 
til opphold varer så lenge behovet for beskyttelse består. Det er per definisjon en midlertidig ord-
ning. Det betyr ikke at opphold som flyktning/asyl ikke bør kunne danne grunnlag for mer varig 
og eventuelt permanent opphold. Det er rimelig å gi mulighet for dette når man for eksempel har 
oppholdt seg over lenger tid som flyktning, både ut fra menneskelige og samfunnsmessige hen-
syn. I tilfeller der behovet for beskyttelse er langvarig, vil det ofte være bedre både for den enkelte 
og for mottakerlandet å legge til rette for forutsigbarhet og integrering. 

Men utgangspunktet er at beskyttelse etter internasjonal flyktningrett er en midlertidig ordning, 
og at muligheten for permanent opphold utover beskyttelsesbehovet er et spørsmål som er, og 
bør være, gjenstand for nasjonale politiske vedtak og debatt. Selvsagt under forutsetning av de 
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begrensninger på utsendelse som følger av EMK og andre internasjonale konvensjoner Norge er 
bundet av, ikke brytes. Poenget i denne sammenhengen er at et måltall for totalt antall flyktninger 
kan legge til rette for en ryddigere debatt om kriteriene for permanent opphold innenfor disse 
rammene. 

Siden måltallet regnes som et nettotall, vil retur av flyktninger til opprinnelseslandet etter at det 
har blitt trygt, frigjøre plass til å ta imot flere nye flyktninger. Så blir det en avveining mellom ulike 
hensyn. Når blir de menneskelige og samfunnsmessige hensynene som taler for at en person som 
har oppholdt seg i Norge over en viss tid, men som ikke lenger har beskyttelsesbehov, eller av 
andre grunner er vernet mot retur, så sterke at de tilsier at denne personen bør få varig opphold 
på bekostning av muligheten til å tilby opphold til en ny flyktning med akutt behov for beskyttelse? 
Disse hensynene står i realiteten mot hverandre i flyktningpolitikken uavhengig av om vi har et 
måltall eller ikke. Med et måltall som styringsverktøy tvinges beslutningstakere til å forholde seg 
til disse motstridende hensynene mer eksplisitt, og begrunne avveiningene som gjøres på en hel-
hetlig måte. På den måten kan Norge over tid være en nødhavn for flere personer som er på flukt, 
enn hvis alle som får opphold automatisk får det på varig basis. Alternativt kan politikken gjøres 
rausere for personer som allerede har en tilknytning til Norge ved å senke terskelen for å få varig 
opphold, men da blir dette også en tydelig prioritering som må begrunnes.

Et underliggende premiss bak ideen om et måltall er at å motta flyktninger påfører kostnader og 
ulemper for det norske samfunnet, og at det er viktig å kontrollere at disse ikke blir for store. Dette 
premisset er understøttet av diverse utredninger og rapporter, som blant annet viser at stor inn-
vandring fra land der innbyggerne i gjennomsnitt har lav kompetanse kan utfordre vår velferds- og 
arbeidslivsmodell, gjøre integreringen mer krevende, og påføre netto kostnader for staten.19 En 
fordel med et måltall er at det er mulig å anslå totale kostnader ved flyktninginnvandringen, og 
dersom kostnadsanslagene endres i positiv eller negativ retning, kan man velge å justere måltallet 
for å ta hensyn til det.

En rapport fra SSB har anslått, basert på fremskrivninger av dagens arbeidsinnsats og velferdsstat, 
at en gjennomsnittlig mannlig innvandrer på 25 år fra landgruppe R3 (som i hovedsak består av 
Afrika og Asia, og som så godt som alle flyktninger kommer fra) gir i snitt netto utgifter på 35 000 
kroner per år over innvandrerens levetid, regnet som nåverdi for staten, når andelen som gjen-
utvandrer er tatt hensyn til.20 For en gjennomsnittlig kvinne med samme bakgrunn er tilsvarende 
netto utgift på 91 000 kroner. Disse tallene er usikre, og vil endre seg dersom det gjøres endringer 
i velferdsstaten og skattesystemet, eller hvis andelen som kommer i arbeid og inntektene deres 
endres. På tross av den betydelige usikkerheten som ligger i alle langsiktige fremskrivninger gir 
disse et grunnlag for å si noe om hvor mye flyktninginnvandringen koster Norge per person. Når 
flyktninginnvandringen styres av et måltall gir det mulighet til å vurdere om den totale kostnaden 
er akseptabel eller ikke. Et måltall på mellom 8 000 og 9 000 i året innebærer for eksempel en 
økning i statens gjennomsnittlig årlige fremtidige netto utgifter tilsvarende en nåverdi på 504 til 
567 mill. kroner (gitt jevn kjønnsfordeling på den totale flyktninginnvandringen). Etter at et måltall 
har blitt fastslått vil det være naturlig å beregne mer presise kostnadsanslag ved å ta hensyn til 
den faktiske aldersfordelingen, utdanningsbakgrunnen og adferden til de flyktningrelaterte inn-
vandrerne.
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Økt bruk av midlertidig opphold

I dag får asylsøkere som kommer til Norge midlertidig opphold (asyl) i tre år dersom de oppfyller 
kravene til å bli anerkjent som flyktning etter norsk lov, før det for de aller fleste blir omgjort til per-
manent opphold. En utlending som har hatt tre års opphold i Norge med en midlertidig tillatelse 
som danner grunnlag for permanent tillatelse, kan påregne å få varig opphold. Oppholdstillatelse 
som flyktning etter utlendingslovens § 28 er en type tillatelse som danner grunnlag for permanent 
oppholdstillatelse, og flyktninger har dermed som regel fått varig opphold i Norge etter tre år.

Helt siden dagens utlendingslov ble vedtatt i 2009, har vi samtidig hatt en bestemmelse som 
fastslår at flyktningstatus kan kalles tilbake dersom forholdene i landet vedkommende flyktet fra 
er endret slik at behovet for internasjonal beskyttelse ikke lenger er tilstede.21 Bestemmelsen i 
utlendingslovens § 37 tilsvarer flyktningkonvensjonens artikkel 1 C (5) og (6). Lignende bestem-
melser finnes også i EUs statusdirektiv. Men denne adgangen til å tilbakekalle flyktningstatus, 
og dermed oppholdstillatelse, har inntil nylig i liten grad blitt benyttet. Dette ble endret ved en 
instruks fra Regjeringen i september 2016. Her ble utlendingsmyndighetene instruert om at de 
nå «skal vurdere tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse (...) dersom endringer i den 
sikkerhetsmessige, politiske eller menneskerettslige situasjonen i utlendingens hjemland, eller 
i det landet han eller hun tidligere hadde sin bopel (gjelder statsløse), tilsier at det for mange 
er trygt å vende tilbake. UDI skal også vurdere tilbakekall dersom det i en konkret sak foreligger 
indikasjoner på at beskyttelsesbehovet kan ha bortfalt». Etter dette skal altså slikt tilbakekall 
som utl. § 37 åpner for at man kan vurdere, alltid vurderes når situasjonen er endret slik at vilkå-
rene kan være oppfylt, og UDI skal, ifølge denne instruksen, fatte vedtak om tilbakekall dersom 
vilkårene er oppfylt. Instruksen om vurdering av tilbakekall gjelder kun flyktninger som har fått 
rett til opphold etter søknad om asyl.22 De som har kommet til Norge som kvoteflyktninger, eller 
fått opphold på humanitært grunnlag etter utl. § 38 (sterke menneskelige hensyn eller særlig 
tilknytning til riket), omfattes ikke av instruksen. At det legges opp til ulik praksis for flyktnin-
ger som har kommet som asylsøkere og flyktninger som har kommet som kvoteflyktninger, er 
begrunnet med at det er lang tradisjon for at kvoteflyktninger får varig opphold, og at det er 
«ønskelig å oppmuntre personer på flukt til å oppsøke UNHCR i sine nærområder, slik at perso-
ner på flukt kan overføres gjennom FN-systemet til Norge og andre land gjennom kvoteordnin-
gen istedenfor å komme til Norge på egenhånd.»23 Hvis en utlending først har fått permanent 
oppholdstillatelse, blir det heller ikke snakk om tilbakekall.

Praksisomleggingen i 2016, der adgangen til å tilbakekalle flyktningstatus og oppholdstillatelse 
på grunn av bortfalt beskyttelsesbehov nå i større grad, og mer systematisk grad, skal benyttes, 
har foreløpig ikke ført til en stor økning i antallet personer som har fått tilbakekalt sin tillatelse. I 
2017 (per 5. desember) har 62 personer fått tilbakekalt sin tillatelse etter bestemmelsen i utl. § 37 
første ledd. Antallet slike vedtak har siden 2010 stort sett ligget mellom 20 og 40.24 Det gjenstår å 
se om instruksen om tilbakekall fra 2016 vil få større praktisk betydning på sikt. Den er uansett et 
signal om en strammere asylpolitikk. Men det er samtidig en politikk som må kunne sies å være i 
tråd med prinsippene i flyktningkonvensjonen. Denne instruksen fra Regjeringen illustrerer sam-
tidig hvordan et tiltak som isolert sett handler om innstramning, ikke nødvendigvis fører til stren-
gere asyl- og flyktningpolitikk samlet sett. Det kan i hvert fall argumenteres for et slikt syn. Som 
det heter i instruksen: «Dersom utlendinger som ikke lenger har beskyttelsesbehov returnerer til 
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sine hjemland, vil det medføre at Norge på sikt kan gi beskyttelse til nye grupper dersom det blir 
behov for det.»25

For å understreke ytterligere at internasjonal beskyttelse er subsidiær til beskyttelse i hjemlandet, 
samt legge til rette for at Norge over tid kan tilby beskyttelse til flest mulig, kan man også vurdere 
å øke antall år som kreves med midlertidig tillatelse før man kan søke om permanent oppholdstil-
latelse, for eksempel til fem eller seks år. Problemet med en lenger periode med midlertidig opp-
hold er at det kan gå utover integreringen. Det er også rimelig ut fra rent menneskelige hensyn at 
det er mulig å oppnå varig opphold når man har oppholdt seg i Norge en viss tid. En løsning kan 
være at man kan opptjene permanent opphold raskere gjennom dokumenterte språkferdigheter, 
fullført utdanning, og/eller arbeidsinntekt.

Dagens krav for permanent opphold
I dag inneholder utlendingsloven og utlendingsforskriften krav om norskopplæring og selvforsør-
ging for å få permanent opphold. Disse kravene er imidlertid satt på et såpass lavt nivå at de i 
praksis i liten grad er en barriere.

Kravet om norskkunnskaper er at man har kunnskap på det nest laveste nivået (A2) i både munt-
lig og skriftlig norsk, eller på det laveste nivået (A1) i kun muntlig norsk på en avsluttende prøve. 
Nivåene A1 og A2 krever at man forstår enkeltord og noen detaljer i en enkel test. Så lave krav gir 
ikke incentiver til å lære seg bedre norsk.

Kravet om selvforsørgelse er at man har en inntekt som er på minst 82 prosent av lønnstrinn 19. 
Det tilsvarer en inntekt på 238 000 kroner, eller om lag 2,55 G. Det er ikke kun lønnsinntekt som 
kvalifiserer. De aller fleste velferdsytelser regnes også med, med unntak av sosialhjelp. Det er tvert 
imot et krav om at man ikke skal ha mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene, noe som berører en 
del i den aktuelle gruppen. De velferdsytelsene som regnes med i inntektskravet er typisk ytelser 
som krever at man har vært i arbeid, herunder dagpenger, foreldrepenger og sykepenger. Arbeids-
avklaringspenger (AAP) kvalifiserer også. Minstenivået i AAP er på 2 G, som er under selvforsørgel-
seskravet. Det innebærer at en flyktning på AAP må ha vært i jobb og opptjent noen rettigheter før 
mottak av AAP for at inntekten skal være tilstrekkelig for å tilfredsstille kravet om selvforsørgelse. 
Det er kun flyktninger som har rett på alderspensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, og lig-
nende ytelser fra dag én. Personer som har fått opphold på humanitært grunnlag må ha bodd i 
Norge i tre år for å få rett på ytelser i Folketrygden, og vil derfor ikke kunne få permanent opphold 
etter tre år basert på disse ytelsene. En inntekt på 238 000 kroner er uansett svært lavt. Med en 
slik inntekt er man i den nederste tiendedelen av lønnsfordelingen, og dersom man må forsørge 
ett eller flere barn med den inntekten vil man være under fattigdomsgrensen.

Mulig utforming av et poengsystem for permanent opphold
Med en øvre grense på fem år for permanent opphold kan det samtidig gis permanent opphold 
raskere dersom man er godt integrert i det norske samfunnet. Kriteriene for å være godt integrert 
kan være en kombinasjon av norskkompetanse, arbeidsinntekt og utdanning som er tatt eller har 
blitt godkjent i Norge. En måte et slikt system med variabel lengde for å oppnå permanent opp-



17

C i v i t a - n o t a t  n r .  3 6  2 0 1 7

hold kan implementeres på, er i form av et poengsystem. Kravet for å få permanent oppholdstil-
latelse kan for eksempel være å ha opptjent 60 poeng. Hver måned med botid gir ett poeng, som 
dermed tilsier at man får permanent opphold etter fem år, også uten å ha oppfylt andre kriterier. 
Ved å kunne opptjene poeng gjennom andre kriterier får man raskere permanent opphold. 

Vi foreslår konkret at hvert nivå med norskkompetanse over A2 muntlig eller skriftlig gir seks 
poeng. Det innebærer at hvert ekstra nivå av norskkompetanse over nivå A2 enten skriftlig eller 
muntlig, gir et halvt år redusert krav til oppholdstid. Da vil for eksempel en som når B1 i muntlig 
kunne få permanent opphold etter 4,5 år, en som når B2 etter 4 år, og en som når B2 (det høyeste 
nivå som tilbys i introduksjonsprogrammet) i både muntlig og skriftlig kunne få opphold etter 3 år, 
gitt at øvrige krav var oppfylt. 

Tilsvarende foreslår vi at hvert år med inntekt over 3 G kan gi fire poeng, hvert år med inntekt over 
4 G gi ytterligere fire poeng (åtte totalt), og hvert år med inntekt over 5 G gi ytterligere fire poeng 
(tolv poeng totalt). Dermed betyr hvert år med lønnsinntekt over 3 G (om lag 280 000 kroner) fire 
måneders redusert botidskrav. Da vil en person som kommer i fast jobb etter ett år og tjener 3 G, 
kunne få opphold etter totalt fire år. 3 G er en oppnåelig inntekt for personer med lav kompetanse, 
men er fortsatt lavt. Det bør også være mulig å oppnå permanent oppholdstillatelse raskere for 
personer med høyere inntekt enn det. En inntekt på over 4 G i ett år gir med dette forslaget åtte 
måneder raskere opptjening, mens en inntekt på over 5 G, som er høyere enn medianlønnen til 
alle lønnstakere, gir ett år raskere opptjening.

Som påpekt i Brochmann II-utvalget, gir formell utdanning tatt eller godkjent i Norge vesentlig 
bedre muligheter i yrkeslivet på sikt for flyktninger, også hvis man sammenligner med flyktnin-
ger med det samme utdanningsnivået fra hjemlandet. Å få flyktninger til å komplettere eller få 
godkjent eksisterende utdanningsnivåer, eller å fullføre hele utdanninger i Norge, kan derfor 
være svært lønnsomt for samfunnet og flyktningen selv på sikt. Det gjelder alle utdanningsnivåer, 
fra grunnskole og videregående, til fullførte universitets- og profesjonsutdannelser. Likevel kan 
mange flyktninger foretrekke å komme direkte i jobb, fordi det gir høyere inntekt på kort sikt, og 
fordi de ikke er klar over gevinstene formell utdannelse fra Norge gir i det norske arbeidsmarke-
det. Derfor bør også det å fullføre utdanningsnivåer gi kortere botidskrav. Vårt forslag er at fullført 
grunnskole gir seks poeng, videregående tolv poeng og fullført høyere utdanning 36 poeng. Det 
betyr at å fullføre eller få godkjent norsk grunnskole for voksne, gir et halvt år redusert botidskrav, 
videregående kan gi ett år, og høyere utdanning eller profesjonsutdannelser kan gi tre år redusert 
botidskrav.

Å fullføre introduksjonsprogrammet kan også tenkes å skulle gi redusert botidskrav. Siden intro-
duksjonsprogrammet i utgangspunktet er en plikt å gjennomføre og deltakere mottar introduk-
sjonsstønad så lenge de deltar, er det ikke nødvendig med redusert botidskrav for å gi incentiver 
til at det fullføres. I tillegg er det dokumentert at introduksjonsprogrammet har svært variabel 
kvalitet og resultater i forskjellige kommuner. Det taler mot å legge vekt på det i botidskravene. 
Introduksjonsprogrammet bør sees på som et middel for å nå andre integreringsmål, som språk-
kunnskaper, inntektsgivende arbeid og utdanning, ikke som et mål i seg selv. Hvis man knytter 
incentiver til at integreringsmålene nås, er det ikke nødvendig å samtidig knytte incentiver til at 
flyktninger benytter et virkemiddel for å nå disse målene.
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De som integreres best vil med variable botidskrav kunne få permanent opphold raskere enn i dag. 
Samtidig vil også flyktninger med dårligere forutsetninger for å lære seg norsk på et høyt nivå, få 
godt betalte jobber, eller ta utdannelse, ha mulighet til å korte ned perioden med midlertidig opp-
hold noe gjennom egen innsats.

Håndtering av barn og familiemedlemmer i et poengsystem for oppholdstillatelse
Barn får raskere tilknytning til landet de bor i. Retur etter flere år i Norge kan bryte med mennes-
kelige hensyn man ønsker å ta i innvandringspolitikken. For å ta hensyn til det kan det gis ekstra 
poeng til familier med barn. Hvis barnefamilier for eksempel gis tre ekstra poeng i året, betyr 
det at de kan få permanent opphold etter fire heller enn fem år. For å gi incentiver til integrering 
blant alle voksne i en familie, bør alle voksne som har fått opphold sammen først få opphold når 
summen av poengene de har opptjent overstiger 60 multiplisert med antall voksne. Et par må 
dermed sammen opptjene 120 poeng, men vil til gjengjeld få til sammen to poeng per måned 
botid. Dersom hver person kunne opptjene poeng og få opphold hver for seg, ville det vært bedre 
for par hvor kun mannen var godt integrert og raskt opptjente poeng, fordi det straks en person 
fikk permanent opphold i praksis ville være umulig å returnere øvrige familiemedlemmer. Felles 
poengopptjening vil derfor fremme likestilling blant flyktningfamilier.

Andre fordeler med et poengsystem
Utlendingsmyndighetene har begrenset med kapasitet til å revurdere om personer med midler-
tidig opphold kan returneres. I en situasjon hvor et område mange har flyktet fra blir ansett som 
trygt, vil det også være begrenset med kapasitet til å gjennomføre retur av flyktninger. Poengsys-
temet kan være et nyttig prioriteringsverktøy, ved at utlendingsmyndighetene vil kunne prioritere 
å behandle de flyktningene med færrest poeng først.

Hvis det er en reell mulighet for at personer som ikke ennå har fått permanent opphold blir retur-
nert etter en revurdering av behovet for det midlertidige oppholdet, vil det forsterke incentivene 
i poengsystemet. Poengsystemet vil også ha en seleksjonseffekt på integreringen, ved at de best 
integrerte raskest får permanent opphold og de dårligst integrerte står i størst fare for å bli retur-
nert. En del innvandrere med opphold på humanitært grunnlag eller flyktningstatus velger frivillig 
å reise fra Norge, enten til et tredjeland eller tilbake til hjemlandet. Det er sannsynlig at tilbøyelig-
heten til å gjøre det er høyere hvis man kun har midlertidig opphold. I så fall vil poengsystemet 
forsterke den positive seleksjonseffekten.

Enslige mindreårige asylsøkere

Behandlingen av mindreårige asylsøkere er et tilbakevendende tema i norsk asyldebatt. Nå sist 
er det de nevnte «oktoberbarna» som har skapt et enormt engasjement. Det handler om min-
dreårige, i hovedsak gutter fra Afghanistan, som kom til Norge høsten 2015. Enslige mindreårige 
asylsøkere som er under 16 år får en vanlig oppholdstillatelse etter bestemmelsen om sterke men-
neskelige hensyn hvis de ikke har krav på asyl (beskyttelse). Er man mellom 16 og 18 år får man 
en tidsbegrenset tillatelse, dersom man ikke oppfyller kravene for å bli anerkjent som flyktning og 
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det ikke er andre omstendigheter som gir grunnlag for opphold på grunn av sterke menneskelige 
hensyn enn at man mangler omsorgspersoner i hjemlandet. Spesialbestemmelsen som hjemler 
tidsbegrenset oppholdstillatelse for de mellom 16 og 18 ble innført i 2009,26 men ble lite brukt før 
2015 (se figur 3). Økningen i antall tidsbegrensede tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere de 
siste to årene skyldes dels norske myndigheters vurdering av situasjonen i Afghanistan, der mange 
av de enslige mindreårige asylsøkerne kommer fra, og dels at kravet om at henvisning til intern-
flukt ikke skulle være urimelig ble fjernet i 2016, som en del av innstramningene som ble gjort i 
forbindelse med flyktningkrisen i 2015. Opphevelsen av det såkalte rimelighetsvilkåret innebæ-
rer at man kan bli returnert til områder i hjemlandet der det anses som trygt, i flyktningrettslig 
forstand,27 men der man mangler nettverk og tilknytning. Etter dette har over 600 afghanere som 
har kommet til Norge som 16- eller 17-åringer fått en slik tidsbegrenset tillatelse, som innebærer 
at de blir sendt ut når de fyller 18. En gruppe blant disse har blitt kalt «oktoberbarna» fordi mange 
av dem fyller 18 i løpet av høsten 2017. Fordi mange manglet identitetspapirer da de kom, har 
fødselsdato blitt beregnet etter dagen de ble registrert som asylsøkere. Alle som var ca. 16 år da 
de kom i oktober 2015 blir etter dette systemet 18 i oktober 2017.

Figur 3: Asylvedtak for enslige mindreårige asylsøkere 2011–2017. Den blå linjen viser antall enslige mindreårige 
asylsøkere (EMA) som har fått en begrenset tillatelse (utlendingsforskriften § 8-8). Den oransje linjen viser antall 
EMA som har fått en ordinær oppholdstillatelse, enten som konvensjonsflyktning, med annen flyktningstatus 

eller på grunn av sterke menneskelige hensyn. Kilde: UDI.

«Oktoberbarn»-saken er symptomatisk for hvordan norsk asylpolitikk utformes og utfordres. Et 
bredt flertall på Stortinget har vært med på å bestemme regelverket som dagens praksis er et 
resultat av. Når resultatene av disse reglene blir tydelige, går flertallet i oppløsning, og Stortinget 
vedtar ad hoc at sakene må behandles på nytt, fordi resultatene av mange oppfattes urimelige, 
men uten at flertallet er villig til å endre regelverket. Regjeringen ble i stedet i realiteten instruert 
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om å endre en instruks slik at såkalte sårbarhetskriterier vektlegges noe mer i disse sakene. Det er 
uklart nøyaktig hvordan dette vil utspille seg i praksis, og om det vil føre til at særlig mange flere 
mindreårige mellom 16 og 18 får bli. Venstre og SV ønsket mer omfattende endringer i regelverket 
som ikke fikk flertall.

Uansett hva man mener om denne saken, er det lett å ha sympati med de enslige mindreårige 
asylsøkernes situasjon. Det er ingen tvil om at mange returneres til et vanskelig liv, og den norske 
praksisen her kan helt klart ses som ganske brutal. Men spørsmålet er om det finnes et alternativ 
som er bedre. Enkelte aktører, som SV og NOAS, vil avskaffe bruk av tidsavgrenset opphold for de 
mellom 16 og 18. Selv i dagens situasjon, der det ikke virker sannsynlig med noen umiddelbar stor 
økning i ankomstene fra Afghanistan uansett hvilke regler Norge har, rett og slett fordi fluktrutene 
stor grad er stengt, må det antas at opphold til noen hundre flere afghanere på en eller annen 
måte vil påvirke «totalen».

Et måltall for mottak av flyktninger ville neppe løst «oktoberbarn»-saken. Men det ville kanskje 
tvunget frem en annen, og mer helhetlig, debatt. Hvis «oktoberbarna» skal få bli, hvem skal i så 
fall ikke få bli, eller ikke få komme? Partiene og organisasjonene som vil gi sterkere rett til opphold 
for enslige mindreårige uten beskyttelsesbehov, er stort sett de samme som argumenterer for at 
Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger. I lengden er det vanskelig å se at det er noen realisme i å 
få gjennomslag for begge disse kravene. Et måltall ville tydeliggjort at det å kjempe oktoberbarnas 
sak innebærer en prioritering som trolig går ut over noen andre.

Hastevedtakene Stortinget fattet 14. november 2017 om praksisen for enslige mindreårige asyl-
søkere legitimerer også en type beslutningsprosess som bør gi grunn til bekymring, uavhengig av 
hva man mener om selve saken, og innholdet i Stortingets vedtak. De fire vedtakene Stortinget 
fattet i denne saken, var såkalte anmodningsvedtak. Slike vedtak er formulert som «Stortinget 
ber regjeringen …». Det er likevel ingen tvil om at vedtakene var ment som, og ble oppfattet som, 
pålegg til regjeringen. Vedtakene er problematiske i et statsrettslig perspektiv, som jussprofessor 
Eirik Holmøyvik har skrevet om i en artikkel Agenda Magasin.28 Hensikten var åpenbart å instru-
ere regjeringen om tolkningen og praktiseringen av en lovbestemmelse (utlendingslovens § 38 om 
opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn). Det er heller ikke åpenbart at Stortinget ved 
dette ikke krysset grensen for hva som er innblanding i forvaltningens behandling av enkeltsaker, 
i og med at det er en svært begrenset gruppe mennesker det gjelder. Begge deler er prinsipielt 
betenkelig. Selv om det er ulike statsrettslige syn på Stortingets instruksjonsrett, er det likevel klart 
at det etter vår statsskikk er forvaltningens oppgave å tolke og praktisere de lovene Stortinget gir. 
Hvis Stortinget vil ha en annen praksis, er fremgangsmåten å endre loven. Det er også grunnleg-
gende at Stortinget ikke skal blande seg i behandlingen av enkeltsaker. Dette av både praktiske, 
konstitusjonelle og rettssikkerhetsmessige grunner. Den naturlige fremgangsmåten i en sak som 
denne ville vært å endre loven, nærmere bestemt utlendingsloven § 38, og vedta, i lovs form, de 
vilkårene Stortinget mener bør være avgjørende i denne typen saker.

Stortingsflertallets fremgangsmåte i oktoberbarn-saken kan ses som en form for populisme, i den 
forstand at politikk vedtas på en måte som utfordrer spillereglene i vårt parlamentariske system, 
som gjør konsekvensene av vedtak som fattes uklare, og at ansvaret for helheten tåkelegges. Med 
et måltall for total flyktninginnvandring ville det kanskje vært mindre fristende å gi denne typen 
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instrukser til regjeringen, fordi helheten i flyktningpolitikken alltid ville være tydelig på en annen 
måte. Ingen ville kunne si at det vi nå vedtar gjelder bare denne bestemte gruppen, og at det ikke 
gjør noe at vi ikke vet helt hva konsekvensene blir. Alle ville vært innforstått med at opphold til 
flere enslige mindreårige, hvis det er målet, må få betydning for andre grupper. Da ville det kan-
skje vært mer nærliggende å gjennomføre en lovendringsprosess, med grundig saksbehandling og 
utredning, hvis man ønsker å endre noe.

Mulighet for å opptjene opphold for enslige mindreårige asylsøkere
En mulig løsning som i noen grad tar hensyn til bekymringene fra begge sider i debatten om 
«oktoberbarna», kan være en utvidet periode med midlertidig (tidsbegrenset) opphold kom-
binert med en mulighet for opptjening av poeng som gir rett til ordinær, og på sikt perma-
nent oppholdstillatelse, etter mønster av det generelle poengsystemet beskrevet over. Gruppen 
16–18 år som får begrenset oppholdstillatelse på grunn av mangel på omsorgspersoner i hjem-
landet, kan for eksempel gis et tidsavgrenset opphold på to år også etter fylte 18 år, det vil si til 
fylte 20 år. Dersom de i løpet av den perioden har opparbeidet seg tilstrekkelig med poeng får 
de midlertidig opphold, på lik linje med andre som får opphold på humanitært grunnlag. Der-
som de ikke har fått tilstrekkelig med poeng returneres de etter to år. De to ekstra årene med 
tidsavgrenset opphold gir mulighet til å arbeide og tjene penger, samt å fullføre videregående 
skole og eventuelt begynne på høyere utdannelse. Begge deler kan være nyttig også dersom 
det endelige resultatet blir retur. Samtidig vil de som lykkes best i integreringen få mulighet til å 
opparbeide seg rett til varig opphold i Norge. Fordi det første oppholdet som gis er midlertidig 
og tidsavgrenset, samt at det stilles tydelig krav til videre opphold, kan en slik ordning redusere 
pull-faktoren. Hvor høyt poenggrensen settes vil være en avveining mellom at kravene skal være 
realistiske å nå, og at oppfyllelse av de skal gi reell integrering. Kravet kan for eksempel være 
24 poeng (da uten at det gis poeng for hver måned som oppfylles), noe som vil være oppfylt for 
en som fullfører videregående og oppnår en rimelig god norskkompetanse, eller som gjennom 
hardt arbeid tjener godt og får akseptable språkferdigheter.

Konklusjon

Innvandringspolitikken er i dag preget av et høyt konfliktnivå og stadige politiske omkamper. Disse 
omkampene handler gjerne kun indirekte om to sentrale spørsmål innenfor flyktninginnvandrin-
gen, nemlig hvor mange vi kan ta imot, og hvem som skal prioriteres. I dette notatet har vi foreslått 
noen endringer i politikken som kan bidra til at nettopp disse spørsmålene adresseres på en mer 
helhetlig måte. Det mest sentrale spørsmålet for Norge, hvor mange vi skal ta imot, foreslår vi 
regulert gjennom et måltall for all flyktningrelatert innvandring. Selv om det fortsatt vil være årlige 
svingninger i antallet som tas imot basert på endringer i antallet asylsøkere med beskyttelsesbe-
hov som kommer, vil et slikt måltall gi økt forutsigbarhet om omfanget av innvandringen over tid.

Når man har fastsatt et måltall kan det gjøre andre valg innenfor innvandringspolitikken tydeligere. 
En avveining kan være å prioritere å ta imot flere kvoteflyktninger, fremfor å ha en asylpraksis som 
innebærer å gi opphold til mange som ikke har et beskyttelsesbehov etter Flyktningkonvensjonen. 
En annen avveining kan være økt bruk av tilbakekall av flyktningstatus når beskyttelsesbehovet 
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opphører, slik at Norge over tid kan fungere som en nødhavn for flere mennesker med beskyt-
telsesbehov.

Hvor godt integreringen fungerer er åpenbart også svært viktig. Med det som utgangspunkt har 
vi i notatet beskrevet en skisse til et poengsystem som skal vektlegge integreringshensyn i større 
grad når permanent opphold innvilges. Det kan både gi en seleksjonseffekt ved at de som uansett 
har best forutsetninger for integrering får bli, og en incentiveffekt ved at det lønner seg å gjøre en 
større innsats for selv å bli integrert.

Både innføring av et måltall og et poengsystem for permanent opphold vil måtte utredes nær-
mere. Det er en rekke kompliserende faktorer som vi ikke har kommet inn på her. Vi mener likevel 
at dette kan være interessante ideer å ta videre for å få en flyktningpolitikk begge sider i flyktning-
debatten kan være litt mindre misfornøyd med.

Notatet er skrevet av Torstein Ulserød, jurist i Civita og  
Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning 
om liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt 
for individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorga-
nisasjoner og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utrednin-
ger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, 
ledelse, styre eller bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilba-
kemelding, slik at vi kan rette opp eller justere. Ta kontakt med forfatterne på torstein@civita.no, 
haakon@civita.no eller civita@civita.no.
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