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Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 369 fra representanten Helga Pedersen 

Antall asylsøkere vil påvirkes av en rekke kjente og ukjente faktorer. Utviklingen i 

asyltilstrømningen til Norge endret seg dramatisk fra august i år.  

Første halvår mottok Norge færre asylsøkere enn i samme periode i 2014. Fra august 

fram til uke 46 har Norge hatt en stor økning i antall asylsøkere. Økningen i Norge har 

vært vesentlig sterkere enn økningen til Europa. Fra januar til september var Norges 

andel av asylsøkere til Europa 1,5 %. Denne andelen økte til mellom 5 % og 6,5 % i ukene 

41-46.  

Etter uke 46 har Norge hatt en raskere nedgang i antall asylsøkere enn i Europa totalt 

sett. Norges andel av asylsøkere til Europa har falt etter uke 46, og i uke 50 mottok 

Norge om lag 1 % av Europas asylsøkere. 

 
 

 2015 

Norges andel av asylsøkere til 

Europa 

Januar-september 1,5 % 

Uke 41 5,1 % 

Uke 42 5,4 % 

Uke 43 4,9 % 

Uke 44 6,5 % 

Uke 45 5,9 % 

Uke 46 6,1 % 

Uke 47 5,6 % 

Uke 48 2,8 % 

Uke 49 1,1 % 

Uke 50 1,0 % 

 



Side 2 

Politiske vedtak kan ha signaleffekter som påvirker asyltilstrømningen. Det erfarte jeg 

selv da jeg satt med ansvaret for asyl- og innvandringsfeltet i tiden som 

kommunalminister. Selv om det er krevende å knytte endringer i asylstrømmer til 

bestemte politiske vedtak, er det liten tvil om at de europeiske landene som har blitt 

oppfattet mest liberale også har opplevd høyest tilstrømning i 2015.  

Det kan ikke utelukkes at fokuset i den politiske debatten våren 2015 om å ta imot et 

stort antall kvoteflyktninger kan ha påvirket asylstrømningen til Norge. Jeg viser i den 

sammenheng til at politimester Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark politidistrikt uttalte 

til media 7. november i år at asylsøkere som har kommet over grensen i nord opplever 

å ha blitt invitert hit av Norge, med henvisning til Stortingets vedtak om å ta imot 8 000 

kvoteflyktninger over tre år.  

Vi må erkjenne at vedtak og uttalelser til media i Norge raskt kan bli kjent ute i verden. 

Det gjelder både signaler om oppmykning og signaler om innstramming av politikken. 

Vi kan ikke forvente at alle nyanser i den hjemlige debatten når ut, og det kan dessuten 

være aktører som ser seg tjent med å misbruke og mistolke signaler. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Erna Solberg 


