UDI
Intensjonsavtale mellom Den norske kirke og
Utlendingsdirektoratet
1. Formål
Formålet med avtalen er å legge til rette for samarbeid mellom Utlendingsdirektoratet (heretter kalt
UDI) og Den norske kirke knyttet til frivillige aktiviteter for og med beboere på asylmottak.
Hensikten med aktivitetene er å bidra til at beboere på mottak får bedre livskvalitet mens de venter
på svar på søknaden om opphold. Aktivitetene kan også bidra til å fremme integrering og toleranse,
samt stimulere til økt lokal samhandling med asylsøkere. Dette vil skje gjennom blant annet å tilby
ulike fellesskapsformer som gir trening i å bruke norsk, og muligheter til åta del i norsk hverdagsliv.
Aktivitetene vil bidra til kultur-, og kompetanseutveksling. En særlig kompetanse for Den norske kirke
er knyttet til religionsforståelse og dialogarbeid.
Den norske kirke vil på bakgrunn av denne avtalen oppfordre lokalkirkene til at det inngås lokale
samarbeidsavtaler med den enkelte driftsoperatør/asylmottak om å kunne tilby denne type
aktiviteter i mottak. UDI på sin side vil oppfordre driftsoperatør om å legge til rette for et slikt
samarbeid med kirkene lokalt.
2. Om partene
UD/ har ansvar for å behandle søknader fra utlendinger som enten vil besøke, arbeide eller bo i
Norge. Alle mennesker som søker om beskyttelse (asyl) i Norge, har en lovfestet rett til et sted å bo
mens søknaden behandles. UDI er ansvarlig for driften av asylmottakene, der asylsøkerne bor inntil
deres søknad enten blir innvilget slik at de bosetter seg i en kommune, eller gis avslag og må forlate
Norge.

UDI skal sørge for at Norge har nok mottaksplasser til åta i mot det antallet asylsøkere som til enhver
tid kommer til landet.
Mottakene drives enten av kommuner, frivillige organisasjoner eller private selskap som UDI inngår
kontrakt med. Botilbudet er frivillig og skal ha en nøktern, men forsvarlig standard. Personer som
trenger spesiell oppfølging, skal få det. UDI følger opp at mottakene drives etter de retningslinjene
som gjelder.
Mens asylsøknadene behandles, skal UDI sikre at hverdagen er så trygg og normal som mulig for
beboerne og at alle får konkret informasjon om sine muligheter og rettigheter i Norge. UDI
samarbeider blant annet med helse- og utdanningsmyndighetene for at beboerne skal få de
rettighetene de har krav på, slik at de kan ta vare på seg selv og personer de har omsorg for under
oppholdet.
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