
 

 

Nyhetsbrev flyktningsituasjonen og 
atomberedskap 24. november 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) 

Brukermedvirkning for nyankomne innvandrere i opplæring  
Vi har fokus på nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i opplæring i norsk, 
samfunnskunnskap og introduksjonsprogram 2022.  
Undersøkelsen holdes åpen til 21. desember 2022 

Tolkekonferansen 2022 - hvordan lykkes med tolkeloven 
IMDi markerer ett år med tolkeloven og inviterer til nasjonal konferanse på Clarion Hotel på 
Gardermoen 1. og 2. desember  Er du interessert i minoritetsspråkliges rettigheter?  
Meld deg på nå! 

Konferanse om mangfold i arbeidslivet 1. desember   
IMDi inviterer til konferanse om mangfold i arbeidslivet. Målgruppen er arbeidsgivere, HR og 
andre med interesse for økt mangfold i arbeidslivet. Konferansen er gratis. Påmelding innen 
25.11. 
Her kan du melde deg på 

Kinn kommune fikk Bosettings- og integreringsprisen  
Kinn kommune fikk prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. 
Kommunene Kinn, Bodø, Haugesund, Rælingen og Vennesla var nominert til prisen.  
Les mer her 

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina 
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra 
Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere 

https://www.dsb.no/hendelser/angrepet-pa-ukraina/
https://www.dsb.no/hendelser/angrepet-pa-ukraina/
https://www.imdi.no/brukermedvirkning-for-nyankomne-innvandrere-i-opplaring/
https://www.imdi.no/tolkekonferansen
https://www.imdi.no/om-imdi/kurs-og-arrangementer/mangfold-i-arbeidslivet/
https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/bosettings--og-integreringsprisen-20222/kinn-kommune-fikk-bosettings--og-integreringsprisen/


flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv. 
Flyktninger fra Ukraina  

 

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)  
 
30 000 vedtak 
UDI har nå passert 30 000 vedtak om midlertidig kollektiv beskyttelse. Totalt er det mottatt 
ca. 33 000 søknader. 
(ingen lenke)  

 

https://www.imdi.no/ukraina

