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BOSETTING AV FLYKTNINGER 2022
Vedlegg:
1) Anmodningskriterier for 2022
2) Oppmoding om busetting av flyktninger i 2022 - Øyer kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Kommunedirektøren foreslår at Øyer kommunestyre imøtekommer IMDi sin anmodning
om bosetting av 12 flyktninger i 2022.
Kommunedirektøren får myndighet til å vurdere eventuelle tilleggsanmodninger.
Saksutredning:
Bakgrunn:
Prognosene viser at behovet for bosetting i 2022 er beregnet til å være om lag 5500
personer. Inkludert i dette tallet er 141 enslige mindreårige flyktninger, hvorav 30 er under
15 år og bosettes av Bufetat.
Det beregnede bosettingsbehovet har bakgrunn i:
• prognoser over antall asylsøkere til Norge
• prognoser over antall innvilget asylsøknader
• prognoser over antall overføringsflyktninger
Prognosene og bosettingsbehovet kan variere gjennom året som følge av endringer i
forholdene nevnt ovenfor. Pandemien bidrar også til mer usikkerhet enn tidligere år. Den
endelige bosettinga for året kan derfor bli høyere eller lavere enn det som ligger til grunn
for anmodningen.
Kunnskapsdepartementet har besluttet et sett med kriterier som legger føringer for
hvordan det nasjonale bosettingsbehovet skal fordeles mellom kommunene.
Oppsummert er de viktigste kriteriene resultater i introduksjonsprogrammet, mulighet for
arbeid og kapasitet til å gi videregående opplæring i regionen.
Med utgangspunkt i overnevnte har IMDi anmodet Øyer kommune om å bosette 12
flyktninger i 2022.

IMDi ber også om at kommunen angir hvor mange flyktninger kommunen kan være i stand
til å bosette dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året.
Øyer kommune blir også bedt om å gi tilbakemelding på om vi har kapasitet til å bosette
personer med komplekse, helserelaterte behov som kan medføre langvarig kommunal
oppfølging.
Fakta:
I anmodningen fra IMDi har Øyer kommune blitt bedt om å bosette totalt 12 flyktninger.
Øyer kommune kjøper norskundervisning og tiltak i introduksjonsprogrammet fra
Lillehammer kommune. Herunder også grunnskoleopplæring for voksne.
I den nye loven «Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid», er det økt
fokus på at nyankomne flyktninger skal ta formell utdanning og kvalifisering. Det innebærer
at kravet til gode norskkunnskaper blir enda tydeligere. Samarbeid mellom Lillehammer
læringssenter og flyktningetjenesten er derfor veldig viktig for å jobbe mot felles mål,
kvalifisering til videre utdanning eller arbeid.
Resultatene av introduksjonsprogrammet har vært gode. I 2020 gikk 3 personer ut i jobb, 2
til videre utdanning, 2 inn i grunnskole for voksne og 5 ut i andre tiltak i regi av NAV.
Arbeidsmarkedet har vært strammere i 2021 på grunn av Covid- 19, og spesielt gjelder det
jobber for ufaglærte. Likevel har 3 personer fått innpass i arbeidslivet gjennom
lønnstilskudd fra NAV. En person har startet i videregående skole. Flyktningetjenesten og
NAV har tett samarbeid for å få flest mulig ut i jobb.
Øyer kommune har gjennom årene bosatt mange flyktninger med store, sammensatte
helseutfordringer. Dette gjelder både barn og voksne. Mange av disse vil ha behov for
oppfølging og ulike kommunale tjenester gjennom hele livet. Kommunen har opparbeidet
seg solid kompetanse for å håndtere slike bosettinger. IMDi innvilger ekstra tilskudd for
oppfølging av mennesker med langvarige funksjonshemminger, men kun inntil 5 år.
Deretter må kommunen dekke eventuelle utgifter av egne midler.
Vurdering:
Øyer kommune har fulgt opp alle anmodninger fra IMDi og har bosatt flyktninger flere tiår.
Kommunen har derfor opparbeidet seg bred og solid kompetanse angående bosetting,
oppfølging av introduksjonsprogram og ivaretakelse av helseutfordringer.
De siste årene har bosettingen blitt vesentlig redusert. I årene 2015-2017 bosatte Øyer
kommune ca 25 flyktninger pr år. Antallet i 2021 var 10 flyktninger.
Ut ifra de kriterier som er benyttet for vurdering av bosetting, er Øyer kommune anmodet
om å ta imot 12 flyktninger i 2022. Kommunen er også bedt om å ta stilling til om det er
kapasitet til ytterligere bosettinger hvis prognosene endres.
Det er viktig med kontinuitet i bosettingsarbeidet i kommunen, stabilitet og kompetanse i
tjenestene og ha beredskap for opp – og nedbygging av bosettingskapasiteten.

Kommunedirektøren mener anmodningen fra IMDi bør imøtekommes, og at det er svært
viktig å opprettholde kapasitet i kommunen til å kunne bosette flyktninger også videre i
økonomiplanperioden.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1) Øyer kommunestyre vedtar å bosette 12 flyktninger i 2022. I tillegg kommer
eventuelle familiegjenforeninger.
2) Kommunedirektøren får myndighet til å vurdere eventuelle tilleggsanmodninger.
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