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Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret ta stilling til anmodning fra IMDi om bosetting av 
50 flyktninger for 2023. Frist for tilbakemelding er 31.1.23.  
 
Saksutredning: 
IMDi skriver i anmodningsbrevet at prognosene viser at behovet for bosetting av flyktninger 
i 2023 er beregnet til å være ca 35.000 personer, men at tallet er svært usikkert, og kan 
endre seg raskt i begge retninger. Det skal presiseres at disse personene kan komme fra alle 
deler av verden, selv om det er situasjonen i Ukraina som kanskje er den mest presserende 
for øyeblikket. 
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fastsatt kriterier som grunnlag for anmodning 
om bosetting. For 2023 legges det størst vekt på kapasiteten og tjenestetilbudet i 
kommunene, med utgangspunkt i fordelingen fra mars 2022 og erfaringer fra 
bosettingsarbeidet inneværende år.   
 
IMDi ber i sitt anmodningsbrev om at det framkommer tydelig av vedtaket hvor mange 
flyktninger kommunen vedtar å bosette i 2023. Det oppfordres til å fatte vedtak i tråd med 
antallet det er anmodet om å bosette. Vedtaket skal ikke inneholde familiegjenforeninger 
eller andre reservasjoner. Videre bes det om at en i kommunens svar til IMDi gir en 
vurdering av hvor mange flere flyktninger, hvor av også enslige mindreårige, kommunen 
potensielt kan bosette i 2023 dersom behovet øker. Til sist bes det om at en i svaret også 
gir en vurdering av hva som skal til for å opprettholde en høy kapasitet for bosetting i 
kommunen.  
 
Integreringstilskuddet utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap i stor grad det økonomiske grunnlaget for kommunens bosettings- og 
integreringsarbeid. Integreringstilskuddet utbetales i 5 år for ordinært bosatte flyktninger, 
og også i 5 år for de fleste som kommer på familiegjenforening. For å dekke ekstraordinære 
utgifter kan det søkes om særskilt tilskudd til flyktninger med nedsatt funksjonsevne eller 
adferdsvansker.  
 



Øyer kommune har i løpet av 2022 bosatt 62 flyktninger, mot tidligere år mellom 8-14 
personer pr. år. Som en følge av denne økningen har flyktningetjenesten i 2022 økt antall 
årsverk med 1,5. Det har vært en utstrakt dugnad i kommunen for å skaffe tilstrekkelig 
antall boliger, både kommunale og private. I tillegg er noen flyktninger fra Ukraina 
selvbosatt, dvs. med familie eller bekjente som bor i kommunen fra tidligere. 
 
Det har i løpet av 2022 også vært økt bemanning ved lege- og flyktninghelsetjenesten, men 
dette har i hovedsak vært knyttet til mottaksdriften ved Hornsjø. Skolene og barnehagene 
har klart å håndtere økningen i løpet av 2022 med midlertidig økt bemanning. 
 
Vurdering: 
Primært handler bosetting av flyktninger om at kommunene har et samfunnsansvar for å ta 
hånd om flyktninger som kommer til landet. Hele bosettingsordningen er tuftet på et 
tillitsforhold og en frivilliglinje mellom staten og kommunesektoren. Kommunene tar 
kollektivt ansvar for å løse det behovet for bosetting nasjonen har. Alternativet ville være 
en ordning der staten påla enkeltkommuner å ta imot og bosette et spesifisert antall 
flyktninger. Det ligger i sakens natur at aktivitetsnivået svinger, men svingningene er like 
fullt krevende å håndtere for kommunens tjenester.   
 
I 2022 har Øyer kommune på imponerende vis klart å skaffe nødvendig antall boliger. 
Samtidig ser kommunedirektøren at dersom det skal bosettes ytterligere 50 flyktninger i 
2023, vil det å skaffe boliger bli den største utfordringen. Det er vanskelig å anslå hvor 
mange boenheter som trengs, fordi det avhenger av størrelsen på familiene som kommer. 
Det er også en forutsetning at boliger er plassert i nærheten av offentlig kommunikasjon, 
hvis ikke må alternativ transport vurderes for å sikre at bosatte får gjennomført 
introduksjons- og voksenopplæringstilbud.  
 
Det vil også være et betydelig press på tjenestene som skal følge opp bosatte den første 
tiden, dvs. flyktningetjenesten, flyktninghelsetjenesten og bolig og eiendom. Skolene har i 
hovedsak kapasitet til å ta imot en økning i antall bosatte barn, forutsatt at bosetting skjer i 
hele kommunen og at aldersspredningen er noenlunde jevn. Barnehagene i Øyer er pr. nå 
fulle, og det vil være problematisk å finne løsning på kort sikt om det kommer flere barn i 
barnehagealder i løpet av en konsentrert periode. Dette vil igjen påvirke foreldres mulighet 
til å følge introduksjons- og opplæringstilbudet ved LLS. 
 
Øyer kommune kjøper introduksjonsprogram og voksenopplæring fra Lillehammer 
læringssenter (LLS). LLS har meldt kapasitetsutfordringer med det antallet som er bosatt i 
regionen i løpet av 2022, og vil måtte utvide sin drift betraktelig i løpet av 2023 for å dekke 
behovet. 
 
I kommunedirektørens innstilling til økonomiplan/budsjett for 2023-2026 lå det inne forslag 
om avsetning av integreringstilskudd til fond, for å ha en buffer for uforutsette utfordringer 
i årene som kommer på grunn av høyt bosettingstall i 2022. I vedtatt budsjett ble denne 
bufferen redusert. Dette kan medføre en høyere risiko for budsjettoverskridelser og 
redusert handlingsrom for tjenestene.  
 



Øyer kommune ønsker å bidra i den kollektive dugnaden med å bosette flyktninger i Norge. 
Et bosettingstall på 50 personer i 2023 vil være meget utfordrende, spesielt med tanke på 
tilgang til passende boliger. Det vil være spesielt krevende å bosette flykninger med behov 
for tilrettelagt bolig ved f.eks. fysisk handikap. Tjenestene i Øyer vil kunne håndtere et slikt 
bosettingstall, med forbehold om belastningen på barnehagekapasiteten. Det vil også være 
nødvendig å løpende vurdere styrking av enkelte tjenester for å kunne klare å levere 
nødvendige tjenesteoppfølging. Øyer kommune har ikke et oppegående tilbud for bosetting 
av enslige mindreårige flyktninger. Bosetting av et større antall enn 50 personer i 2023 
virker urealistisk – i hovedsak på grunn av mangel på boliger innenfor rimelig avstand til 
offentlig transport. 
 
Det kan forventes økte kostnader knyttet til både bemanning, kompetanse og boliger. Når 
det gjelder boliger er det store usikkerhet når det gjelder kostnader, da det vil være 
avhengige av tilgang på boliger og på hvilket tidspunkt flyktningene ankommer. Kommunen 
har satt i gang forespørsler på det private markedet med foreløpig positiv respons.  
 
Kommunedirektøren vurderer det dithen at det kommunale samfunnsansvaret er så 
tungtveiende at Øyer kommune allikevel bør være positiv til anmodningen fra IMDi. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar å imøtekomme IMDis anmodning om å bosette 50 flyktninger i 
2023. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. 
 
Kommunedirektøren gis myndighet til å vurdere eventuelle tilleggsanmodninger. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 


