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EMN Norway har deltatt i to studier som er 
ferdigstilt og publisert våren 2017.  
 

EMN studien: Resettlement and Humanitarian 
Admission Programmes, januar 2017  
Det sterke migrasjonspresset mot Europa i 2014-
2015 ga et nytt momentum for gjenbosettings- og 
såkalte HAP programmer, Humanitarian Admission 
Programmes. Studien kartlegger regelverk og 
praksis i EU og Norge som gjelder gjenbosetting. 
 

EMN studien: Family Reunification of TCNs in the 
EU: National Practises mars 2017 
Rapporten kartlegger regelverk og praksis på 
familieinnvandringsfeltet i Europa. På vegne av EMN 
Norway har Institutt for samfunnsforskning skrevet 
en egen rapport som belyser norsk 
familieinnvandringspolitikk de siste 15 år. 
 
Norge leverer også bidrag til EMN studien: 
Challenges and practices for establishing applicants’ 
identity in the migration process, en studie initiert 
av Norge. Den vil beskrive utfordringer knyttet til 
etablering av en søkers identitet og verifisering av 
dokumenter i arbeidet med asylsaker og andre 
oppholdssaker. Studien er ikke ferdigstilt. 
 

 

 
 
 
 
 

EMN-studier høsten 2017 
 
Changing influx of asylum seekers in 2014-2016: 
Member State responses 
Målet med denne studien er å lære mer om 
hvordan EUs medlemsstater og Norge håndterte 
svingningene i antallet asylsøkere i perioden 2014-
2016 - og konsekvensene dette har fått bl.a. for 
beredskapsarbeidet. 

EMN konferanser våren 2017 
 

 Nasjonal  EMN-konferanse: Identitet og ny 
teknologi 1. juni 2017 i Oslo (se egen sak) 

 EMN Årskonferanse: Common European Asylum 
System 24.-25. mai Malta 

 Nasjonal  EMN-konferanse:  
Familiegjenforening 12. mai Stockholm 

 Nasjonal  EMN-konferanse: 
 Retur 2. mai 2017 i Berlin 
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Unaccompanied minors After the Asylum 
process. Studien handler om hva som skjer med 
enslige mindreårige asylsøkere etter endelig 
vedtak; innvilgelse og integrering eller avslag og 
retur. Studien vil også se nærmere på gruppen 
av enslige mindreårige som gis midlertidig 
tillatelse i påvente av retur. 
 

EMN-studier våren 2017 

 

https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/european-migration-network---norway/emn-studies-and-reports/studies/resettlement-and-humanitarian-admission-programmes-in-europe--what-works/
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/european-migration-network---norway/emn-studies-and-reports/studies/resettlement-and-humanitarian-admission-programmes-in-europe--what-works/
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/european-migration-network---norway/emn-studies-and-reports/studies/emn-synthesis-report-for-the-emn-focussed-study-2016/
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/european-migration-network---norway/emn-studies-and-reports/studies/emn-synthesis-report-for-the-emn-focussed-study-2016/
https://www.udi.no/globalassets/global/european-migration-network_i/studies-reports/family-reunification-regulation-in-norway-a-summary.pdf
http://www.emnnorway.no/
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Ad. hoc queries er spørsmål EU-kommisjonen og 

medlemslandene i EMN sender hverandre for å få 
innblikk i andre lands regelverk og praksis på ulike 
temaer innen migrasjonsfeltet. Eks fra våren 2017: 

 Nivået og sammensetning av ytelser i 
mottak i sammenlignbare land.  
Norge. 

 Vilkår og unntak i statsborgerskapssaker. 
Nederland. 

 Retur av enslige mindreårige asylsøkere. 
Finland. 

 Etablering av ankomstsentre for 
asylsøkere. Norge. 

 Bruk av sosiale medier i 
informasjonskampanjer. Norge. 
 

 
Les mer om EMN ad.hoc spørsmål her 

 

Aktuelle ad.hoc spørsmål 

 

 

A caption is a sentence describing 

a picture or graphic. 

 

EMN Norway’s konferanse 2017  

The use of new technology in Identity verification,  
ble arrangert i Oslo 1. juni. Konferansen belyste 

tema som biometri, data utveksling, bruken av 

sosiale medier i arbeidet med ID fastsetting samt 

nye systemer for digital identitet i EU. I tillegg fikk vi 

presentert hvordan vårt eget ID-senter (NID) og 

politiet (PU) bruker nye metoder og ny teknologi i 

arbeidet med å granske dokumenter og etterforske 

saker med risikoprofiler.  

På programmet stod også to forskere fra 

henholdsvis PRIO og London School of Economics 

som bidro til å belyse etiske, juridiske og 

humanitære perspektiver når nye metoder og ny 

teknologi tas i bruk. Store globale forskjeller i 

systemer for identitet- og fødselsregistreringer - og 

konsekvensene dette har for mennesker på flukt - 

ble også diskutert. 

Les mer om konferansen her. 

 

EMN Årsrapport 2016 

 

European Migration Network (EMN)  har nylig 
lansert sin  årsrapport om politikkutviklingen i EU 
og Norge på migrasjonsfeltet i 2016:  
Annual Report on Migration and Asylum 2016 
Det var migrasjonskrisen som dominerte 
overskriftene også  i 2016. Ifølge Eurostat ble 
over 1,2 millioner asylsøknader registrert i EU i 
2016, og det er mer enn dobbelt så mange som i 
2014. Fra rapporten påpekes det at i tillegg til å 
ha en troverdig politikk for å håndtere 
migrasjonsflyt, må Europa fortsette å tiltrekke 
seg talent og entreprenørskap gjennom å satse 
på immigrasjon av studenter, forskere og 
kvalifiserte arbeidstakere. 
 

EMN-konferanser høsten 2017 

 
 The EU in the Global Race for Talents: 

Challenges and Solutions in Strengthening 
the EU’s Competitiveness 
21.-22. september 2017, Tallinn  

 A longitudinal look at Migration - global, 
European and national views  
26. september 2017, Helsinki 

 Migration movement towards Europe; 
Data Analysis and alternatives 
9. oktober Wien 
 

 

 

https://www.udi.no/en/statistics-and-analysis/european-migration-network---norway/ad-hoc-queries/
https://www.udi.no/en/statistics-and-analysis/european-migration-network---norway/conferences-and-events/conferences/the-use-of-methods-and-technology-in-identity-verification-2017/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_apr2016_synthesis_report_final_en.pdf

