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Anmodningskriterier for 2021
Vi viser til forslag fra Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger mv. til anmodningskriterier
for bosetting 2021, sendt departementet 23.4.2020.
Departementet har vurdert forslaget og gjort et par endringer. Vi ber om at følgende kriterier
legges til grunn i det videre arbeidet med å anmode kommuner om å bosette flyktninger i
2021:


Flyktninger skal bosettes i alle landsdeler – styrt og spredt bosetting.



Resultater i introduksjonsprogrammet over tid, samt muligheten for å få arbeid eller ta
utdanning i regionen, skal tillegges størst vekt.



Kommunens kapasitet og kompetanse til å sikre godt integreringsarbeid skal tas
hensyn til ved anmodninger. Dette vurderes blant annet med utgangspunkt i
kommunenes innbyggertall.



Som hovedregel skal ingen kommune anmodes om færre enn 10 personer, med
mindre det foreligger særskilte forhold.



Kommuner med mottak, inkludert samarbeidskommuner, skal vurderes for
anmodning om bosetting.



Det skal tas hensyn til beredskap for opp- og nedbygging av bosettingskapasiteten,
stabilitet i tjenestetilbudet og evne til rask omstilling. Det skal også tas hensyn til om
kommunen kan bosette flyktninger med store funksjonsnedsettelser.



Det skal, som hovedregel, ikke bosettes flyktninger i områder med særskilt høy andel
innvandrerbefolkning. Et område brukes her om en kommune eller bydel.



Det skal i størst mulig grad sikres kontinuitet i bosettingsarbeidet.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling
Integreringsavdelingen

Saksbehandler
Anne Liltved
22 24 77 27

Vektingen av de kvantitative kriteriene skal være den samme som for inneværende år, dvs.
at resultater i introduksjonsprogrammet vektes med om lag 60 prosent og kommunenes
kompetanse og kapasitet vektes med om lag 40 prosent. "Høy andel innvandrerbefolkning"
vil si om lag 30 prosent.
Vi ber om at IMDi informerer kommunene om anmodningskriteriene.

Med hilsen

Sigrid Bay (e.f.)
avdelingsdirektør
Anne Liltved
seniorrådgiver
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