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BOSETTING AV FLYKTNINGER 2018  
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Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDI), datert 06.11.2017. 
Brev fra IMDI, datert 02.10.2017.  
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår at Øyer kommunestyre imøtekommer IMDI sin anmodning om 
bosetting av 10 flyktninger i 2018. 
 
Saksutredning: 
IMDI har i brev datert 06.11.2017, bedt om at Øyer kommune bosetter 10 flyktninger i 
2018.  
I følge prognosene fra Beregningsutvalget for Utlendingsforvaltningen fra juni 2017 og 
senere i oktober d.å., vil behovet for bosetting av flyktninger i 2018 være om lag 4400 
personer. Dette er om lag en tredjedel av bosettingsbehovet for 2017. Årsaken til redusert 
behov for bosetting i 2018, er at færre søker asyl i Norge. 
Statlig sektor og kommunesektoren er blitt enige om at det skal tas utgangspunkt i noen 
felles kriterier ved vurdering av hvordan flyktninger skal fordeles i 2018. Kriteriene 
inkluderer innbyggertall, sysselsettingsnivå og resultater i introduksjonsprogram over tid.   I 
praksis innebærer reduksjonen at kun om lag halvparten av kommunene som har bosatt 
flyktninger de siste årene, er blitt bedt om å bosette.  Øyer kommune er en av kommunene  
som fortsatt blir bedt om å bosette flyktninger.  
IMDI ber om at kommunen fatter et presist vedtak for det antall flyktninger som skal 
bosettes og at vedtaket ikke inkluderer familiegjenforening eller har andre forbehold. 
Kommunestyret vedtok i sak 21/17 at Øyer kommune skulle bosette 20 flyktninger i 2017. 
Vedtaket er fulgt opp og alle er pr. dato bosatt. Noen av de bosatte har fått 
familiegjenforening i 2017,slik at det totalt vil være bosatt 25 flyktninger innen utgangen av 
året.   
Innvandrere utgjør i 2017 11,4 % av befolkningen i Øyer (i  Norge 13,8 %).  Øyer kommune 
bosatte 4,7 0/00 flyktninger pr. innbygger i 2016. For hele landet er tallet 2,9 0/00.  
 
 
Vurdering: 
Antall asylsøkere som kommer til Norge er blitt vesentlig redusert i 2017 og det er 
forventet ytterligere reduksjon i ankomsttallene i 2018. Dette får konsekvenser for 
bosettingsbehovet og færre kommuner er blitt bedt om å bosette. Det har vært bosatt 
flyktninger i Øyer kommune de siste 30 - 40 år. Kommunestyre har fulgt opp IMDI sine 



anmodninger om bosetting og tatt sitt samfunnsansvar, Rådmannen foreslår at 
anmodningen imøtekommes for 2018. 
Innsatsen fremover vil bli rettet mot kvalifisering for arbeid, det gjelder overfor nye som 
bosettes og  for allerede bosatte. Arbeid er det viktigste for integrering og inkludering.  
Erfaringer fra de siste årene med bosetting viser ellers at flere flyktninger har  større 
helseutfordringer enn tidligere. Det krever innsats med vekt på forebyggende og 
helsefremmende tiltak og kvalitet og kapasitet til å følge opp de med særlige 
helseutfordringer.  Dette vil bli fulgt opp innenfor rammen av tilskudd som følger med fra 
staten til bosettingen og gjennom det ordinære tiltaks- og tjenesteapparatet til 
kommunen. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:: 
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDI har anmodet om for 2018, 
dvs. 10 flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg.   
 
 
Ådne Bakke Gerd Hvoslef 
Rådmann 


