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Rådmannens innstilling 

 
1. Overhalla kommune gir etter Plan- og bygningsloven § 19 en midlertidig dispensasjon 

fra kommuneplanens arealdel til å etablere akuttmottak for asylsøkere på eiendommen 
gnr. 42 bnr. 5 i ett år frem til 07.12.2016. 

2. Overhalla kommune gir etter Plan- og bygningsloven § 20-1 m.fl. bruksendring av 
bygning A på eiendommen til akuttmottak for asylsøkere og rammetillatelse til 
ombyggingen som planlegges og kreves for dette formålet.  
Dette under forutsetning av at følgende kriterier oppfylles: 

- Søknad om ansvarsrett for alle prosjekterende og utførende firma tilpasset tiltaksklasse.  
- Komplett brannprosjektering som omhandler alle sider knyttet til brannsikkerhet, både 

bygningsmessige og driftsmessige. 
- Bygningsmessig prosjektering der det gis en detaljert beskrivelse av tetting og utbedring 

av vannlekkasjer og vann- og råteskader som skal skiftes ut, inkludert bærende 
konstruksjoner. Prebio og Mycoteam eller et tilsvarende firma må kontaktes som 
ekspertise på hva og hvor mye som må skiftes ut / utbedres og hvordan.  

- Muggsopprøver må tas fra aktuelle konstruksjoner og det må sikres at disse ikke lukkes 
inne i ombygde konstruksjoner. Dokumentasjon av utførte prøver. 

- Legionellaprøver må tas og rutiner for å hindre legionellafare i fremtiden må innføres.  
- Avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse (og sluttrapport for avfall ved ferdigstillelse). 
- Prosjektering av ventilasjonsanlegg tilpasset de nye planløsningene. 
- Det må søkes om arbeidstilsynets samtykke på fastsatt skjema. 
- Det bes om uttalelse fra ansvarlig geotekniker om at ny planlagt bruk er forenlig med 

sikkerheten på eiendommen. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 
Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel behandles etter Plan- og 
bygningsloven § 19. 
Søknaden om bruksendring og ombygging behandles etter Plan- og bygningsloven § 20-1 m. fl. 
og tilhørende forskrifter TEK-10 og SAK-10 - spesielt fordi planene innebærer endring av 
branncelleinndelingen i bygget.  



Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 

I 10.11.2015 Søknad om tillatelse til tiltak – 
bruksendring 

Barlia A/S 

S 16.11.2015 Søknad om å etablere akuttmottak 
for asylsøkere i Barlia. 

 

 
 
 
 

Saksopplysninger 

Barlia AS søker om bruksendring av bygningene for etablering av akuttmottak for asylsøkere på 
eiendommen gnr. 42 bnr. 5 med adresse Barlia 50, 7863 Overhalla. Dette er den eldste delen av 
den tidligere videregående skolen – det vil si noen av bygningene på nordsiden av vegen til 
Barlia gård. Dette krever en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.  
 
Tiltakshaver er ikke formell eier av eiendommen, Nord-Trøndelag fylkeskommune er pr dags 
dato ennå den formelle eieren av eiendommen. Eier har imidlertid gitt tillatelse pr epost og 
telefon til at søker kan søke om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og bruksendring.  
 
Dispensasjon og bruksendring vil følge eiendommen og bygningene og vi kan da potensielt 
oppleve å få en annen eier som tar i bruk eiendommen slik den nå er omsøkt.  
 
Bygning A på kartet skal brukes til overnatting og flere felles oppholdsrom og bygning E skal 
brukes til matservering og bespisning til asylsøkerne. Dette krever en dispensasjon fra 
kommuneplans arealdel for (deler av) eiendommen. Søknaden om dispensasjon behandles etter 
Plan- og bygningsloven § 19. Det søkes også om å dele inn tidligere klasserom med mere til 
mindre rom for overnatting for 2 til 4 personer i hvert rom. Totalt er det tenkt å huse ca. 124 
asylsøkere. Dette berører brannsikkerheten og branncelleinndelingen i bygget. Søknaden om 
bruksendring og ombygging må derfor behandles etter Plan- og bygningsloven § 20-1 m. fl. og 
tilhørende forskrifter TEK-10 og SAK-10 - spesielt fordi planene innebærer endring av 
brannkonseptet i bygget.  
Det må også vurderes om denne dispensasjonen eventuelt bare gis midlertidig eller varig.  
 
Statsrådene Jan Tore Sanner (Kommunal- og moderniseringsdep.) og Anders Amundsen (Justis- 
og beredskapsdep. ) har skrevet et brev til kommunene datert 22.10.2015 med tittelen 
“Oppfordring til rask behandling av søknader om etablering av asylmottak”. Her heter det 
“Situasjonen vi nå er i, er likevel så vidt alvorlig at det vil kunne være forsvarlig med noe 
knappere begrunnelse for positive vedtak.”  Videre har regjeringen laget en mal som er gjengitt 
her:  
 
“Ved vurderingen av midlertidig dispensasjon fra arealplan må det tillegges vekt at staten har et 
akutt behov for raskt å få etablert flere nye mottak. Justisdepartementet og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, ved sine respektive statsråder, har i et felles brev av 22.10.2015 til 
kommunene understreket at det et viktig å få etablert et tilstrekkelig stort antall asylmottak her i 
landet så raskt som mulig. Det er fremhevet som et aktuelt scenario at Norge må ta høyde for mottak 
av inntil 60 000 asylsøkere i 2016. Det er i den forbindelse pekt på at søknader om bruksendring og 
dispensasjoner skal avgjøres så raskt som mulig. Det er videre i brevet vist til at det ved avveiningen 
av de ulike interessene som gjør seg gjeldende i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven, 
normalt må legges avgjørende vekt på respektere de humanitære forpliktelser Norge har påtatt seg 



gjennom flyktningkonvensjonen samt hensynet til en mest mulig verdig behandling av flyktninger 
under ekstraordinære forhold.  
Kommunen viser videre til punkt 8 i rundskriv H-4/15 Kommuners saksbehandling av asylmottak 
etter plan- og bygningsloven. Her understrekes det at de samfunnsmessige interessene kan tillegges 
avgjørende vekt ved behandlingen av søknader om etablering av mottak: 
 
"Det er generelt viktig for Norge å overholde nasjonale og internasjonale forpliktelser. Det vil 
derfor kunne være nødvendig å tillegge dette hensynet betydelig vekt ved behandlingen av søknad 
om tillatelse etter plan- og bygningsloven. Som utgangspunkt bør derfor bygningsmyndighetene 
kunne vise til omfattende negative konsekvenser for lokalmiljøet, eventuelt omfattende tekniske 
hindringer, for å kunne vektlegge slike konsekvenser sterkere enn de samfunnsmessige interesser 
som ligger i at Norge kan følge sine forpliktelser til å ta imot og innkvartere asylsøkere. Og jo 
nærmere opp til tidligere bruk driften av et mottak ligger, desto mer bør det kreves av begrunnelsen 
for å avslå en søknad om bruksendring eventuelt søknad om dispensasjon."  
 
Kommunen kan imidlertid ikke se at det i dette tilfellet foreligger "omfattende negative konsekvenser 
for lokalmiljøet". Kommunen har forståelse for at beboerne nærområdet til det planlagte 
asylmottaket har motforestillinger til etableringen., men kan samtidig ikke se at dette kan tillegges 
avgjørende vekt i forhold til de samfunnsmessige og regionale hensyn. Etter vår vurdering tilsier 
hensynet til å avverge en humanitær krise er av en slik karakter at ulempene for naboene og andre 
må vike. Det er ved vurderingen lagt vekt på at det er tale om en midlertidig dispensasjon, jf. pbl. § 
19-3. Hensynet til naboer og andre berørte ved ulempevurderingen vil derfor kunne tillegges mindre 
vekt når det er tale om midlertidige dispensasjoner enn når det varige bruksendringer. Det samme 
gjelder ved vurderingen av byggtekniske krav.  
Tillatelse er gitt på følgende vilkår  
- støyskjerming,  
- sikringskrav etter byggteknisk forskrift som brannsikring og lignende.” 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte i juni ut et rundskriv datert 16.06.2015 til 
kommunene. “Rundskriv H-4/15 Kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og 
bygningsloven.” Her heter det: “Departementet er kjent med at kommuner i en del tilfeller 
avslår søknader om etablering av asylmottak blant annet under henvisning til at krav i plan- og 
bygningslovgivningen ikke er oppfylt. I mange tilfeller vil de forhold som kommunen peker på 
som avslagsgrunn, kunne avhjelpes gjennom å stille vilkår til tillatelsen. Et viktig formål med 
dette rundskrivet er derfor å understreke at det er nødvendig å tillegge hensyn til de 
samfunnsmessige interesser som ligger i å etablere asylmottak, betydelig vekt ved behandlingen 
av søknad om dispensasjon fra plan og/ eller tillatelse til bruksendring etter plan- og 
bygningsloven. Dette er sentralt for å kunne oppfylle nasjonale og internasjonale forpliktelser 
til å ta imot og innkvartere asylsøkere.” 
 
Den 27.11.2015 ble det vedtatt en forskrift som midlertidig gir unntak fra en del krav i Plan og 
bygningsloven og tilhørende teknisk forskrift (TEK-10).  Det gjelder dog ikke krav som går på 
liv og helse. Forskriften trådte i kraft fra samme dato og gjelder til 30.06.2016. Dette gjelder 
energi, universell utforming/ tilgjengelighet med flere. 
Etter den samme forskriften kan departementet selv beslutte midlertidig bruksendring for 
asylmottak i inn til 6 måneder uten søknad og tillatelse. En midlertidig bruksendring kan ikke 
forlenges etter denne forskrift. 
Det er her viktig å påpeke at gjeldende teknisk forskrift (TEK 10) vil være gjeldende fra utløpet 
av denne midlertidige forskriften. Dette innebærer at det fra denne datoen blant annet vil bli stilt 
krav til oppfyllelse av universell utforming/ tilgjengelighet m.v. 
 
Matrikkel:  
Bruksendring av bygning fra skolebygg til akuttmottak med overnatting i bygg A og E.  



 

 

Vurdering 
Nabovarsel: 
2 naboer er bekreftet varslet – en av dem med underskrift på “Gjenpart av nabovarsel” /  
“Kvittering for nabovarsel”. De hadde frist til å komme med merknader til den 24.11.2015. Vi 
har ikke mottatt noe. En annen av naboen var bortreist, men ble varslet pr. telefon.  
Forskriften med unntak fra 27.11.2015 gjelder også nabovarsling, men varslingen ser ut til å 
være ivaretatt her.   
 
Den store forskjellen for naboene er at mens det tidligere (da Overhalla videregående skole var i 
drift, fram til 2005) var rolig utenom skoletida, så blir det nå folk på området døgnet rundt. 
Eiendommen grenser til den ene naboen på 3 sider av naboens tomt og det ligger en større 
parkeringsplass ved grensen.  
Den andre naboen bor på den andre siden av vegen ”Barlia” rett ved innkjørselen til den 
omsøkte eiendommen. Hovedbygningen ligger over 130 m fra bolighusene til disse naboene og 
kantina minst 80 m unna.  
 
 
Planstatus: 
Bebygd offentlig eiendom for videregående skole i kommuneplanens arealdel. I plankartet til 
kommuneplanens arealdel ser det ut som dette er et LNF-område, men det er feil. Den eldste 
bygningen ble bygget og innviet som “Namdal Husmorskole” i 1937. Eier av bygninger og 
eiendom har siden da vært Nord-Trøndelag Fylkeskommune med skoledrift frem til sommeren 
2005. Kun den nyeste delen av den tidligere videregående skolen som var på sørsiden av 
Barlivegen (“ Barlia “) har en egen reguleringsplan.  Et evt. krav om reguleringsplan på den 
omsøkte eiendommen vil vanligvis være aktuelt kun ved planer om større bygge- og 
anleggstiltak.  
I den store gamle bygningen (B) kan det bli ombygget til vanlige boliger eller annet. Det må evt. 
søkes om bruksendring til dette som da bli behandlet i en egen sak.  
 
Hele eiendommen er på 45.239,6 m2 og har et stort område med både skog og åpent terreng.  
Her er det mye plass til rekreasjon og aktiviteter for beboerne på egen eiendom. I tillegg er det 
bare 1,7 km til sentrum i kommunen med handel- og helsetilbud med mere. Ca. 1 km lengre 
unna er idrettsanlegget på Svenningmoen som ligger ved barne- og ungdomsskolen.  
 
Formelt så er ikke betegnelsen “Asylmottak” et reguleringsformål, men kan betegnes 
“Bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting” som kan spesifiseres nærmere til 
“Asylmottak” i bestemmelsene.  Både eksisterende og evt. fremtidig bruk er under 
hovedreguleringsformålet “Bebyggelse og anlegg”. 
 
Ved en dispensasjon er det 2 krav som må oppfylles: “Bestemmelsen” må ikke bli vesentlig 
tilsidesatt. På denne eiendommen har det ikke vært drift i de fleste bygningene siden juni 2005.  
Verkstedlokalene har vært utleid til bil- og motorinteresserte og 2. etasje av kantinebygget E har 
blitt utleid til sporadiske arrangementer.  
Med den utviklingen som har vært så er det ingen som ser for seg at det kan bli videregående 
skole i disse bygningene i overskuelig fremtid.  
Det andre kravet som må oppfylles ved en dispensasjon er at fordelene må være klart større enn 
ulempene. Den store fordelen er at bygningene kan restaureres og brukes igjen. Hvis 



vannlekkasjene i bygning A ikke repareres nå så må den snart måtte rives. Hele bygning A er på 
over 1.098 m2 i bruksareal. Det er allerede pågående råteskader og muggsopp som raskt vil 
forverres hvis lekkasjer ikke utbedres.  
 
Dette er absolutt en samfunnsmessig fordel. Dette er et av mange tilsvarende mottak som trolig 
kreves for å løse en nasjonalt utfordring ved at så mange asylsøkere er kommet til Norge den 
siste tiden.  
 
Fordelene vurderes likevel til å være større enn ulempene. En dispensasjon til akuttmottak for 
asylsøkere kan derfor gis.  
 
Arbeidstilsynet :  
Søknaden må oversendes arbeidstilsynet. Eventuelle merknader fra Arbeidstilsynet må 
innarbeides i ombyggingen. Vi kan ikke godkjenne en igangsettingstillatelse før den er godkjent 
av Arbeidstilsynet.  
 
Ansvarsrett (Pbl. § 22 og §23 og SAK-10 §§ 6 og 9 til 14): 
Ved søknad om igangsettingstillatelse må firmaene som prosjekterer og utfører ombyggingen og 
restaureringen søke om ansvarsrett som kan godkjennes.   
 
Sikkerhet mot brann (TEK-10 § 11) og Pbl § 29-4 Byggverkets plassering, høyde og 
avstand til nabogrense: 
Bygningen er i utgangspunktet brannsikker da den er oppført i betong i ytterveggene og 
etasjeskiller, men har treverk i taket i 2. etg. og loftet over. Ventilasjonsanlegget er plassert i 
loftsetasjen.  I tillegg er det enkle rømningsveier.   
For å unngå at en brann gjør stor skade er det viktig at den oppdages og varsles tidlig og at det er 
trygge og enkle rømningsveger.  
 
Risikoklasse (TEK-10 § 11-2) og brannklasse (§ 11-4): Et akuttmottak er i utgangspunktet et 
sted for overnatting i noen få dager. Da vil det få samme brannkrav som et overnattingssted 
risikoklasse 6 og ikke som bolig med risikoklasse 6. Det som da vurderes er om personene 
kjenner rømningsvegene og kan bringe seg selv i sikkerhet. Her er det enkle rømningsforhold og 
med det som skal være et branntrygt lukket trapperom i hver ende. Det har vist seg at 
forsikringsselskap vurderer en slik bygning til å ha større risiko og krever sprinkleranlegg i 
tillegg i en bygning som er godkjent brannsikker nok til hotelldrift.  
 
I utgangspunktet er hvert overnattingsrom og rømningsveger med mere egne brannceller og må 
være tilknyttet et brannalarmanlegg slik at alle hører det hvis en detektor utløses på et rom.    
Matservering er tenkt i E-bygget som er bygget det var kantine da skolen var i drift. Tiltakshaver 
sier de baserer maten på et cateringfirma, men en må regne med at mat kan bli tilberedt i E-
Bygget. Matservering og evt. matlaging vil altså foregå i en bygning som er over 30 m fra 
bygget med overnatting. Dette minsker betraktelig risikoen for at en brann kan oppstå i samme 
bygg som de sover.  
 
Et kompenserende tiltak i forhold til et større antall personer som sover her med mere er at det 
vil være antall våkne vakter.  
 
Bygningene ligger kun 2,2 km fra brannstasjonen. Med en brannkum ca. 125 m fra hoved-
bygningen og vannledning med dimensjon 225 mm frem til kummen så er tilgangen på 
slukkevann god. I tillegg kan elva Igda være en reservevannkilde for slukking.  
 



Da huset er fra ca. 1959 vil vi kreve en total gjennomgang av det elektriske anlegget utført av el-
tilsynet og med tanke på den nye bruken.  
 
Da det er mye usikkerhet på disse punktene og det kan løses på flere måter, vil vi kreve en ny 
total prosjektering av hele brannkonseptet med alt innen brannsikkerhet med 
branncelleinndeling, brannmotstanden i skillekonstruksjoner, gjennomføringer og tetting rundt 
disse, brannalarmanlegg, personantall, drift og vakthold til ulike perioder. Denne 
brannprosjekteringen vurderes til å være i tiltaksklasse 3. Dette krever derfor en uavhengig 
kontroll.  
 
Lydkrav og ventilasjon (TEK-10 § 13):  
Lydkrav og ventilasjon er av forskriftskravene det gis unntak fra frem til 30.06.2016. Fra den 
dato stilles det krav til lydisolering mellom hvert av overnattingsrommene og mot fellesareal. 
Da det også er krav om brannisolering til de samme skilleveggene som må oppfylles, anbefaler 
en å velge løsninger som også oppfyller kravene til lydisolasjon.  
Ventilasjonen må tilpasses den nye rominndelingen og oppfylle alle krav senest fra 30.06.2016.  
 
Energikrav (TEK-10 § 14): 
Det er også gitt et unntak fra å stille energikrav frem til 30.06.2016.  En så omfattende 
ombygging vil vi kreve en oppfylling av energikravene i TEK-10 så langt det er mulig å 
gjennomføre. Det som er helt klart er at alle nye vegger med mere som utføres må oppfylle 
kravene senest fra 30.06.2016. Bygningen har sentralfyr og radiatorer. 
 
Estetikk / Konstruksjon / Miljø / Helse - Pbl. § 29-2: 
Bygningen har en del fuktskader hvor noen av dem har utviklet seg og det er dannet synlig 
mugg/sopp. Tiltakshaver har planer om å tette taket og utbedre fuktighet. Fuktskaden har ikke 
utviklet seg så mye og bygget kan trolig reddes uten for omfattende arbeider. En tetting av tak 
og vegger med mere vil hindre at det vil utvikle seg mer mugg og råte. Våt isolasjon må skiftes 
ut. Mugg- og soppskadet og misfarget trevirke og andre skadete bygningsdeler må skiftes ut 
både med hensyn på innemiljø og konstruksjonssikkerhet. Vannskader har også skadet 
murpussen flere steder som kan ha ført til sopp- / mugg- /bakterievekst. Byggkonstruksjoner 
som inneholder fukt eller allerede har miljøfarlig sopp-/ muggvekst må ikke bygges inn. Prebio 
og Mycoteam eller et tilsvarende firma må kontaktes som ekspertise på hva som må skiftes ut / 
utbedres og hvordan. Dette må dokumenteres. Det orienteres med dette om at Overhalla 
kommune vil foreta varslet tilsyn underveis hvor vi spesielt vil kontrollere utførelsen av dette.  
 
Det er en del toaletter og dusjer i bygget. Tilstrekkelig antall toaletter og dusjer tilpasset 
personantallet må bygges. Spesielt dusjene vil bli mye brukt. Hvis dusjrommene ikke oppfyller 
våtromsnormen må dusjkabinetter eller tilsvarende installeres.  
Bygningen har et ventilasjonsanlegg tilpasset rominndelingen med klasserom som bruksformål. 
Ventilasjonsanlegget må tilpasses den nye inndelingen i mange små rom og bruken døgnet 
rundt. Det kreves derfor at dette prosjekteres og beregnes der de aktuelle planene legges til 
grunn for prosjekteringen. Her vil det bli forholdsvis mange på få kvadratmeter som tilbringer 
mye tid her.    
Legionellaprøver må tas og rutiner for å hindre legionellafare i driftsfasen må innføres.  
 
Veg, parkering, vatn og avløp Pbl. § 29-4: 
Bebygd eiendom med eksisterende adkomst og tilstrekkelig parkeringsplasser.  
Overhalla kommunes har egne vedtekter til Plan- og bygningsloven som krever en avklaring om 
at det er plass til nødvendig parkering på egen eiendom i henhold til virksomheten før all bygge-
tillatelse gis. Eksisterende veg og parkeringsmuligheter på eiendommen vurderes til å 



tilfredsstille den nye bruken godt. Et akuttmottak vil ikke medføre behov for mere veg og 
parkering eller sikringstiltak på eiendommen.  
 
Bygningen er tilknyttet kommunale ledninger for vatn og avløp, men det bør undersøkes om 
røropplegget er dimensjonert for den nye bruken. I hovedbygningen og evt. nabobygninger skal 
det installeres flere WC og dusjer med garderober.  
 
Tilgjengelighet / universell utforming (TEK-10 § 12): 
Det er satt en midlertidig dispensasjon fra å stille krav om tilgjengelighet og Universell 
utforming frem til 30.06.2016. Fra den dato stilles følgende krav. Det er krav om tilgjengelighet 
i nye bygg for tilsvarende formål. Dette bygget er ikke tilpasset bevegelseshemmede da det er 
trapper ved inngangene og trapp videre inn i bygget og mellom etasjene. Utvendig er det mulig å 
bygge rampe, men innvendig kreves større tiltak. Kantinebygget kan lett få en trinnfri adkomst 
til begge etasjer. Det minnes også om at universell utforming går på flere momenter enn bare 
adkomst, disse må også ivaretas. 
 
Avfallsplan (TEK-10 § 9-5 til § 9-9): 
Nybygg over 300 m2  eller riving / vesentlig ombygging av en bygning over 100 m2 krever 
utfylling av en avfallsplan. Det planlagte arbeidet til sammen regnes å generere minst 
tilsvarende avfallsmengder og avfallsplan kreves derfor her.  Det er viktig at 
miljøsaneringsbeskrivelsen utarbeides i god tid før ombygging igangsettes slik at arbeidstakere 
og miljø ikke blir utsatt for risiko fra farlig avfall. 
 
Byggegrunn (TEK-10 § 7): 
Bygningene en større kvikkleiresone med høy faregrad registrert av NVE/ NGI/NGU.  
Det er utarbeidet en egen rapport fra området datert 23.06.2006. Sikringsarbeider krevd i 
rapporten bekreftes utført i brev fra Arne Vik (uten dato) mottatt sammen med søknaden.  
Ut fra denne rapporten og brevet må det ikke foretas graving / fylling eller bygging på 
eiendommen før det avklares med geolog.  Det bes på dette punktet oversendt en revidert 
rapport fra ansvarlig geotekniker der det formalt avklares at den nye planlagte bruken er i 
samsvar med sikkerheten på området. 
 
 
 
Radon (TEK-10 § 13-5): 
Det et krav om radonsperre i nye boliger, hytter, publikumsbygg og bygg med arbeidsplasser fra 
01.07.2010.  
 
Øvrige vurderinger 
Kommunens vurdering i denne saken omhandler i det alt vesentlige om de fysiske forholdene på 
eiendommen vil kunne være forsvarlig som midlertidig bosted/akuttmottak for ca 124 
asylsøkere. Dersom de påpekte forholdene settes i tilfredsstillende stand som innstillingen i 
saken forutsetter, er rådmannens samlede vurdering at kommunen skal kunne håndtere denne 
utfordringen som et slikt mottak innebærer for et lokalsamfunn. Dette forutsetter imidlertid også 
at kommunen framover opplever en god dialog og samspill med de som skal drive et eventuelt 
mottak. Så langt har dialogen vært mangelfull. 
 
Av kommunale tjenester er det primært helsetjenesten som må yte nødvendig helsehjelp til 
beboere på akuttmottak. Ved bruk av de ressurser som stilles til rådighet for vertskommuner for 
slike mottak, mener vi at en skal kunne løse behovene på akseptabel måte. 
 



Akuttmottak innebærer midlertidige mottak i 2-6 måneder som opprettes i påvente av at 
asylsøkerne kan overføres til ordinære mottak, hvor de må vente på å få sin søknad om opphold 
behandlet. 
 
UDI opplyser nå at de inntil videre ikke vil etablere nye akuttmottak. Kommunen har hittil ikke 
fått informasjon fra søker om hvordan søker forholder seg til dette. Saken fremmes derfor til 
behandling. 


