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Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) datert 12.12.2018 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår at Øyer kommunestyre imøtekommer IMDI sin anmodning om 
bosetting av 12 flyktninger i 2019.  
 
Saksutredning: 
Bosettingsbehovet for 2019 er beregnet til å være om lag 5300 personer. 
IMDI har i brev datert 12.12. 2018, bedt om at Øyer kommune bosetter 12 flyktninger i 
2019. 
 
Kriterier for fordeling av flyktninger til kommunen i 2019 er fastsatt av 
Kunnskapsdepartementet. IMDI har i samarbeid med KS vurdert anmodningstallet til 
kommunen i lys av disse kriteriene. 
 
På bakgrunn av dette har IMDI bedt Øyer kommune om å bosette 12 flyktninger i 2019.   
Kommunestyret vedtok i sak 101/17 å bosette 10 flyktninger i 2018. Vedtaket er fulgt opp 
og alle ble bosatt i 2018. 
 
IMDI ber om at det går tydelig fram av vedtaket hvor mange flyktninger som skal bosettes 
og kommunen oppfordres til å fatte vedtak i tråd med anmodningen. Vedtaket kan ikke 
inkludere familiegjenforente. I 2019 vil det være behov for å bosette en del 
overføringsflyktninger.   
 
Vurdering: 
Det har vært bosatt flyktninger i Øyer kommune de siste 30 - 40 årene. Kommunestyret har 
fulgt opp IMDI sine anmodninger om bosetting og tatt sitt samfunnsansvar. Antall 
asylsøkere som er kommet til landet de to siste årene er kraftig redusert, og det er derfor 
sannsynlig at IMDi vil be om bosetting av overføringsflyktninger.  



Innsatsen fremover må rettes mot kvalifisering for arbeid, det gjelder overfor nye som 
bosettes og for allerede bosatte. Arbeid er det viktigste for integrering og inkludering.  Det 
er tett samarbeid mellom flyktningetjenesten og Lillehammer læringssenter om innholdet i 
introduksjonsprogrammet for de enkelte deltakerne.  
 
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.  

Rådmannen foreslår at anmodningen fra IMDI om bosetting av 12 flyktninger i 2019 
imøtekommes.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDI har anmodet om for 2019, 
dvs. 12 flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg. 
 
 
Ådne Bakke Gerd Hvoslef 
Rådmann


