RUTINEBESKRIVELSE – UKRAINSKE FLYKTNINGER SOM BOR PRIVAT I NÆRØYSUND KOMMUNE
1. REGISTERING
• Ved ankomst Norge må du registrere deg ved et av politiets utlendingsenheter. I Trøndelag
er dette i Steinkjer, Værnes eller Trondheim. Du må først kontakte politiet for å avtale et
tidspunkt for registrering på telefon 73 20 51 41. Samtidig som du registrerer deg søker du
om opphold. Se informasjon om kollektiv beskyttelse på ukrainsk her. Du som søker kollektiv
beskyttelse, får tilbake pass og annen dokumentasjon som du har gitt fra deg, etter at
registreringen er fullført. Politistasjonen på Kolvereid kontakter deg for å avtale utlevering.
• Du får tildelt et DUF nr og et D-nummer. DUF nummer er registreringsnummeret ditt i UDI’s
datasystem. D-nummer er et midlertidig identitetsnummer som du får fra Skatteetaten.
2. MENS DU VENTER PÅ SVAR PÅ SØKNAD OM OPPHOLD
• Du kan fortsette å bo der du bor i stedet for på et asylmottak. Dette kalles alternativ
mottaksplass. Du kan søke om alternativ mottaksplass via en elektronisk søknadsportal som
skal være tilgjengelig fra uke 13. Kommunen må også si ja til at du kan bo i kommunen på
alternativ mottaksplass. Hvis du får innvilget alternativ mottaksplass av UDI og kommunen
kan du få penger til boutgifter og livsopphold fra kommunen.
• Barna dine har rett til å gå på skolen. Retten til å gå på skole gjelder for barn fra 6 til 16 år.
• Alle må gjennomføre en helsesamtale og en screening for tuberkulose. Ingen kan starte på
skole før resultatet fra screeningen er klar.
• Du har rett på samme helsehjelp som alle som er bosatt i Norge, som f.eks å gå til lege,
sykehus og å få noen typer medisiner. Hvis du har behov for lege på dagtid kan du ringe 948
12 953 (Kolvereid legekontor) eller 948 22 866 (Rørvik legekontor). Har du behov for lege på
kveldstid eller helg ringer du legevakt på telefon 116117. Ved livstruene tilstander ring 113.
• Du har ikke lov til å jobbe så lenge søknaden din er til behandling.
• Du kan opprette deg bankkonto etter at du har fått passet ditt tilbake.
3. ETTER AT DU HAR FÅTT INNVILGET KOLLEKTIV BESKYTTELSE
• Du kan fortsette å bo der du bor og ta kontakt med kommunen for å avklare muligheten for
selvbosetting. Kommunen tar kontakt med IMDI for å gjøre en avtale om bosetting og vil
deretter godkjenne husleiekontrakten.
• Du kan få penger til boutgifter og livsopphold fra kommunen fram til du starter på
introduksjonsprogram og får utbetalt introduksjonsstønad.
• Når du er bosatt i en kommune etter avtale med integreringsmyndighetene har du rett og
plikt til å delta i introduksjonsprogram. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap er en sentral
del av introduksjonsprogrammet. Deltakelse i introduksjonsprogram gir rett til
introduksjonsstønad.
• Her er en oversikt over nettressurser – lær norsk på internett
• Her kan du få informasjon om det norske samfunnet, integrering og introduksjonsprogram på
eget språk.

