
 
 

Nyhetsbrev flyktningsituasjonen og 
atomberedskap 27. oktober 2022 
 
DSB sender ut dette nyhetsbrevet om flyktningsituasjonen og atomberedskap hver torsdag. 
Brevet går til statsforvalterne, som kan dele videre. Den primære målgruppen er 
kommunene, og hensikten er å bidra til oversikt, tilgjengelighet og god informasjonsflyt. Den 
enkelte avsender er ansvarlig for innholdet i tekst og lenker. Ta gjerne kontakt dersom det er 
særlige tema som bør belyses eller ved endringer i adresselisten. Det vil fortsatt være slik at 
etater har behov for å sende ut egen informasjon ut over dette nyhetsbrevet. Tidligere 
nyhetsbrev finner du her. 
 

 
 

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi) 

Rapportlansering: Ukrainske flyktningers møte med Norge  
IMDi og UDI lanserer rapport og inviterer til et arrangement 31. oktober om den første store 
undersøkelsen av ukrainske flyktningers egne erfaringer, og gir oss viktig kunnskap i arbeidet med å 
ta imot og integrere flyktninger. Forskerne fra Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR) ved 
OsloMet har innhentet informasjon fra ukrainske flyktninger i Norge. De har også intervjuet personell 
som har vært i nær kontakt med ukrainske flyktninger etter ankomst. Arrangementet er gratis og det 
vil også bli strømmet via IMDis nettsider. 
Mer informasjon finner du her  

Rapportlansering: Har vi mange nok tolker til flyktningene fra Ukraina?  
IMDi har gjennomført en kartlegging av kapasiteten og tilgjengeligheten blant tolkene i Nasjonalt 
tolkeregister i forbindelse med flyktningankomstene fra Ukraina våren 2022.  
Rapporten ligger tilgjengelig på IMDis nettsider 
 
Bosettingstall 2022  
På IMDis nettsider finner du en samlet oversikt over bosettingstall totalt og fra Ukraina på nasjonalt 
nivå, fylkesnivå og kommune. 
Bosettingstall 2022 

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina 
På IMDis nettsider fins samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. 
Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til 
privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv. 
Flyktninger fra Ukraina 

https://www.dsb.no/hendelser/angrepet-pa-ukraina/
https://www.dsb.no/hendelser/angrepet-pa-ukraina/
https://www.imdi.no/om-imdi/kurs-og-arrangementer/rapportlansering/
https://www.imdi.no/om-imdi/rapporter/2022/tolkers-kapasitet-og-tilgjengelighet-i-en-tid-med-ekstraordinare-behov/
https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/bosettingstall/
https://www.imdi.no/ukraina


Kurs og arrangementer   
IMDi arrangerer kurs og konferanser og oversikt over disse finner du på IMDis nettsider. 
Les mer her 

 

UTDANNINGSDIREKTORATET  
 
Læremidler og pedagogisk barnehagemateriell 
Utdanningsdirektoratet har publisert en oversikt over læremidler og pedagogisk barnehagemateriell 
som er oversatt til ukrainsk. Oversikten er ikke komplett ennå, men fylles på etter hvert som 
læremidlene blir klare. 
Se oversikten her 

 

https://www.imdi.no/om-imdi/kurs-og-arrangementer/rapportlansering/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/krig/laremidler-oversatt-til-ukrainsk

