
 

 

 

Poenggivning:

Gjennomslag i året som gikk

Egne forslag/spørsmål i året som gikk

Analyse av dagens situasjon

Avgrensning til asyltilstrømming

Prioritering av saksfeltet

Konkrete forpliktelser til handling

Partiet åpner for at økt 
asyltilstrømming kan 

rettferdiggjøre økt ventetid

Partiet uttrykker ikke at dette er 
viktig for dem

Partiet forplikter seg ikke til å ta 
opp spørsmålet i nær framtid

Partiet uttrykker klart at ventetid 
for familiegjenforening må ses 
uavhengig av asyltilstrømming

Partiet uttrykker klart at dette er 
et viktig saksfelt for dem

Partiet uttrykker klart hva som vil 
bli tatt opp, når og hvordan

1/2 poeng

Partiet har bidratt til å bremse 
veksten i ventetida

Partiet har foreslått økte 
bevilgninger eller fulgt opp med 

egne forslag/spørsmål
Partiet er kritisk til utviklingen 

men mer uklar og vag i kritikk og 
krav

Partiet trekker ikke 
asylspørsmålet inn i svaret

Partiet uttrykker implisitt at 
dette er viktig for dem

Partiet uttrykket at de vil ta opp 
spørsmålet, men uten å være 

spesifikk

1 poeng

Partiet har bidratt til redusert 
ventetid

Partiet har foreslått klart økte 
bevilgninger og fulgt opp med 

egne forslag eller spørsmål
Partiet uttrykker klart at 
utviklingen siste året er 

uakseptabel og at ventetida må 

0 poeng

Partiet har ikke bidratt

Partiet har ikke hatt egne forslag 
eller spørsmål

Partiet har ingen klar kritikk av 
utviklingen siste året

Evaluering av partienes innsats og svar

Parti/kriterium Gjennomslag Forslag/spm Analyse Forh. til asyl Prioritering Konkret

Hvorfor?
Det er åpenbart 

at resultater 
teller mest

Det legger press 
på regjeringen 

og holder saken 
varm

Analyse er basis 
for politikk og 
prioriteringer

Rett til familieliv 
er uavhengig av 
asylpolitikk og 

de må ikke 

Det som ikke er 
prioritert vil 

ikke nå opp mot 
andre saker

Vage løfter har 
liten verdi og 
forplikter ikke

SV 0 1 1 1 1 1 5
AP 0 0,5 0,5 0 0 0 1
Sp 0 0 1 0,5 0,5 0,5 2,5
KrF 0,5 0,5 1 0 0,5 1 3,5
V 0,5 0,5 0,5 0 1 0 2,5

SUMDet som er gjort Svaret som er gitt


