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Anmodning om bosetting 2021 - Haugesund kommune

IMDi ber om at brevet blir distribuert til: Ordfører og rådmann
Bosetting er et viktig steg i integreringsprosessen for flyktninger. Kommunene som bosetter
flyktninger, gjør en stor innsats for å legge til rette for rask bosetting og effektiv kvalifisering.
Målet er deltakelse i arbeid og samfunnsliv.
2020 har vært et spesielt år. Kommunene har måttet tilpasse sitt bosettingsarbeid under
pandemien og har vist imponerende evne til å finne alternative løsninger.
Grunnet forhold knyttet til pandemien ble det totale bosettingsbehovet i 2020 i løpet av sommeren
nedjustert fra 5120 til 3600. Basert på dette tallet fikk bosettingskommunene en justert
anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i begynnelsen av september. Nye
prognoser viser nå at behovet nasjonalt er ytterligere redusert til 3170 flyktninger. IMDi kommer
ikke til å sende ut en ny justert anmodning, men vil sørge for at reduksjonen fordeles jevnt mellom
alle bosettingskommuner.
Anmodning for 2021
Til grunn for anmodningen for 2021 ligger de nyeste prognoser for behovet for bosetting av
flyktninger i 2021. Det er beregnet til å være 5030 personer. Antallet er usikkert på grunn av at
pandemien vil påvirke blant annet mulighet for innreise av overføringsflyktninger også i 2021.
Kunnskapsdepartementet har fastsatt kriterier som gir føringer for hvordan det nasjonale
bosettingsbehovet skal fordeles mellom kommunene (se vedlegg). Resultater i
introduksjonsprogrammet over tid, samt mulighet for å få arbeid eller ta utdanning i
kommunen/regionen skal tillegges stor vekt.
IMDi har fått innspill fra fylkeskommunene i respektive fylker i arbeidet med fordelingen.
Kommunesektorens organisasjon (KS) har gitt innspill og tilslutning til fordelingen.
Med utgangspunkt i dette ber IMDi om at Haugesund kommune bosetter 46 flyktninger i 2021.
Ubrukte plasser i 2020 kan ikke overføres til 2021. Personer som er søkt ut til kommunen i 2020
men først blir registrert som bosatt etter årsskiftet, vil telle på kommunens vedtak for 2021.
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Svar på anmodningen
Vi ber om at det kommer tydelig fram av kommunens vedtak hvor mange flyktninger dere vedtar å
bosette i 2021. Vi oppfordrer kommunen til å fatte vedtak i tråd med antallet det er anmodet om.
Vedtaket skal ikke inkludere familiegjenforente eller inneholde andre reservasjoner.
I tillegg til et vedtak som svarer på denne anmodningen, ber IMDi om at kommunen i sitt svar
også angir hvor mange flyktninger kommunen kan være i stand til å bosette dersom
bosettingsbehovet øker i løpet av året. Tilbakemeldingen fra kommunen vil inngå i IMDis vurdering
av kommunenes samlede bosettingskapasitet.
Frist for å svare på anmodningen er 31.12.2020.
Når vedtak er fattet, ber vi kommunen om å:
 sende skriftlig kopi av vedtaket til post@imdi.no med kopi til KS ved nina.gran@ks.no og til
fylkeskommunen
 registrere vedtakstallet i IMDi sitt fagsystem for bosetting (IMDinett) etter at anmodningen
er mottatt digitalt
Bakgrunn for prognosen for bosettingsbehovet nasjonalt
De nyeste prognosene fra Beregningsgruppa for utlendingsforvaltningen viser at det er behov for å
bosette om lag 5030 flyktninger i Norge i 2021. Inkludert i dette tallet er 110 enslige mindreårige,
hvorav 30 er under 15 år og bosettes av Bufetat.
Det beregnede bosettingsbehovet har bakgrunn i:




prognoser over antall asylsøkere til Norge
prognoser over antall innvilgede asylsøknader
prognoser over antall overføringsflyktninger

Prognosene forutsetter antallet overføringsflyktninger i regjeringens forslag til statsbudsjettet.
Prognosene og bosettingsbehovet kan endre seg gjennom året som følge av endringer i forholdene
over. Pandemien bidrar til mer usikkerhet enn det har vært tidligere år. Den endelige bosettingen
for året kan derfor bli høyere eller lavere enn det som ligger til grunn for anmodningen. Det er
derfor viktig at kapasiteten til å bosette flyktninger kan justeres i tråd med behovet.
Aktuelle tilskuddsordninger
 Kommuner som bosetter flyktninger, får utbetalt integreringstilskudd. Tilskuddet blir
utbetalt etter at flyktningen er bosatt og etter at IMDi har mottatt krav om tilskudd fra
bosettingskommunen. Tilskuddet skal medvirke til at kommunene har et aktivt bosettingsog integreringsarbeid for at flyktningene skal komme i arbeid, forsørge seg selv og delta i
samfunnet så raskt som mulig. Integreringstilskuddet dekket i følge det partssammensatte
Beregningsutvalget 101,7 prosent av kommunenes gjennomsnittlige utgifter knyttet til
bosetting av flyktninger i 2019.
 Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger, mottar et særskilt tilskudd i tillegg
til integreringstilskuddet. Bosettingskommunen må søke om tilskuddet etter at flyktningen
er bosatt.
 Noen flyktninger har et særskilt behov for oppfølging og tilrettelegging på grunn av nedsatt
funksjonsnivå eller atferdsvansker. Kommuner som bosetter flyktninger, må regne med at
enkelte personer som bosettes har slike særskilte behov. Kommuner som bosetter personer
med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker kan søke tilskudd fra IMDi for å dekke
ekstraordinære utgifter.
 Kommuner mottar også tilskudd for voksne innvandrere som har rett og plikt til opplæring i
norsk og samfunnskunnskap.
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Les mer om tilskudd på IMDi sine nettsider: https://www.imdi.no/tilskudd/

Kontakt
Ta kontakt med IMDi ved kontaktsenter for bosetting dersom det er spørsmål om anmodningen.

Med hilsen
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet
Morten Tjessem

Kristian Mellingen

avdelingsdirektør

seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og er derfor uten håndskrevet signatur

Vedlegg:
Anmodningskriterier for 2021
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