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Informasjon om bosetting av flyktninger i 2018
På grunn av svært lave ankomster av asyls økere til Norge, er det forventet at langt færre flyktninger skal
bosettes i kommunene i 2018 sammenlignet med 2017. Derfor vil rundt halvparten av kommunene som har
bosatt de siste årene bli bedt om å bosette flyktninger i 2018. De kommunene som blir spur t må også være
forberedt på å bosette vesentlig færre flyktninger enn de gjør i 2017.

Vi viser forøvrig til brevet fra IMDi og KS datert 23. juni 2017:
https://www.im di.no/om - imdi/aktuelt - na/farre - flyktninger - skal - bosettes/

Anmodning om bosetting for 2018
Statlig sektor og kommunesektoren har blitt enig om at det skal tas utgangspunkt i noen felles kriterier ved
vurdering av fordeling av flyktninger for 2018. Disse kr iteriene inkluderer innbyggertall, sysselsettingsnivå og
resultater i introduksjonsprogram over tid. Kommunene vil ikke bli bedt om å bosette færre enn 10 flyktninger.
IMDi og KS er nå i ferd med å vurdere og fastsette fordeling av anmodningstall på kommun enivå.

I følge de siste prognosene fra Beregningsgruppa for Utlendingsforvaltningen fra juni vil behovet for bosetting
av flyktninger i 2018 være om lag 4 400 personer, inkludert 210 enslige mindreårige. Nye prognoser er klare
i slutten av oktober. Aktue lle kommuner vil derfor motta anmodning fra IMDi første i uke 44. Kommuner som
ikke blir bedt om å bosette flyktninger vil også bli informert.

Rekordhøyt antall deltakere i introduksjonsprogram
Det er forventet 27 000 deltakere i introduksjonsprogram mot slutten av 2017. Antallet er historisk høyt.
Flyktningene skal raskt over i arbeid eller utdanning og bli aktive deltakere i deres lokalsamfunn. Skal vi lykkes
i dette arbeidet har kommunene en helt sentral rolle. IMDi ser derfor fram til fortsatt godt sam arbeid om
bosetting og integrering av flyktninger.

Med vennlig hilsen

Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

https://www.imdi.no/om-imdi/aktuelt-na/farre-flyktninger-skal-bosettes/

