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Flyktningemottak på Vangseter 
Fra Vangseter AS, som for inntil et par år siden drev behandling av rusavhengige på 

Vangseter, har jeg fått opplyst at firmaet har inngått en intensjonsavtale med PU (Politi-

ets utlendingsenhet) om drift av et vente-/transittmottak for inntil 30 flyktninger på ste-

det for en periode på inntil 6 måneder. Mottaksdriften har allerede startet opp. Dette 

mottaket har ingen sammenheng med Hamar statlige mottak på Ormseter. Hamar kom-

mune var heller ikke kjent med at mottaket ble etablert. 

Flyktningekrisen i Europa er årsaken til at mottaket er opprettet. Det gjelder å gi flykt-

ningene tak over hodet og mat på bordet inntil de blir registrert hos politiet, har fått en 

legesjekk og har blitt loset over i UDIs mottak. Det vil si at en flyktning maksimalt skal 

oppholde seg et par dager på Vangseter før han flyttes til et mottak i UDI-systemet. 

Vangseter AS har lang erfaring i helse- og omsorgsarbeid over mange år, og har samar-

beidspartnere med kvalifisert personell på aktuelle områder. Så vi har vel grunn til å tro 

at flyktningene blir godt ivaretatt den korte tiden de skal være her. 

Selv om en akuttsituasjon har gjort at mottaket er opprettet, er det beklagelig og kritikk-

verdig at vi som bor her ikke har fått en snev av informasjon om det som skulle skje. 

Allikevel ønsker vi Vangseter AS lykke med sin nye virksomhet og det viktige arbeidet de 

nå har startet opp med og håper at flyktningestrømmen til Norge roer seg slik at inten-

sjonsavtalen med PU ikke trenger å forlenges. Og ikke minst håper vi at flyktningene får 

noen fredelige dager der de kan hvile ut litt etter sin strabasiøse ferd hjemmefra. 

Om det skjer noe nytt i saken gir vi mer informasjon via vår facebookside.  

Oddvar Dufseth 

 


