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Anmodning om bosetting av flyktninger i 2018
Norske kommuner har de siste årene gjort en formidabel innsats med bosetting og kvalifisering av
flyktninger. Bosetting er første skritt i integreringsprosessen i kommunen. Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi) takker Vestby kommune for deres innsats i dette arbeidet.
Nå ber vi Vestby kommune om å bosette 10 flyktninger i 2018.
Frist for å svare på anmodningen er 6. januar 2018.
Kommunen må sende sitt vedtak om bosetting til post@imdi.no med kopi til nina.gran@ks.no og
registrere vedtaket i IMDis fagsystem for bosetting. For tilgang til fagsystemet og mer informasjon
om planlegging og bosetting, se https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/
Vi oppfordrer kommunen til å fatte presist vedtak for det antallet flyktninger kommunen skal
bosette. Vedtaket skal ikke inkludere familiegjenforente eller ha andre forbehold.

Bakgrunn for tallene
De siste prognosene viser at det er behov for å bosette 4 400 flyktninger i Norge i 2018, inkludert
150 enslige mindreårige. Årsaken til redusert behov for bosetting er at færre søker asyl i Norge.
Det betyr at kun om lag halvparten av kommunene som har bosatt flyktninger de siste årene, er
bedt om å bosette flyktninger i 2018. Kommunene som får anmodning om bosetting er spurt om å
bosette langt færre enn tidligere.
Statlig sektor og kommunesektoren har blitt enige om at det skal tas utgangspunkt i noen felles
kriterier ved vurdering av fordeling av flyktninger for 2018. Disse kriteriene inkluderer
innbyggertall, sysselsettingsnivå og resultater i introduksjonsprogram over tid.

Kontakt
Ta kontakt med IMDi Region Øst dersom dere ønsker dialog om anmodningen og bosetting av
IMDi Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo I Tollbugata 20, 0031 Oslo I Telefon: 24 16 88 00 I Telefaks: 24 16 88 01
E-post: post@imdi.no I Organisasjonsnummer: 987 879 696 I www.imdi.no

flyktninger. Vi deltar gjerne på møter med kommunen, også i samarbeid med andre statlige
aktører på feltet.

Med hilsen
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet
Hege Aspelund
regiondirektør
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