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BOSETTING AV FLYKTNINGER 2022  
NY OPPMODING - UKRAINA 
 
 
Vedlegg: 
Ny oppmoding 2022 – Øyer kommune, IMDi 18.3.22 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sak 4/22, Øyer kommunestyre 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret si ja til IMDi’s anmodning om bosetting av inntil 
65 flyktninger i 2022, samt eventuelle familiegjenforeninger. Kommuneorganisasjonen vil 
måtte bruke de nærmeste månedene til å rigge organisasjonen for å håndtere bosetting i 
slikt omfang.  
 
Saksutredning: 
Det vises til saksframlegg i sak 4/22 av 27.1.22, hvor Øyer kommune vedtok bosetting av 12 
flyktninger i 2022. I etterkant av dette har situasjonen i Ukraina ført til et kraftig økt 
potensielt behov for bosettingsplasser, og IMDi har i brev av 18.3.22 anmodet Øyer 
kommune om å bosette inntil 65 flyktninger (inkl. de opprinnelige 12) i 2022. 
 
Det som etterspørres er permanent bosetting av flytninger med oppholdstillatelse. 
Kommunens ansvar i dette arbeidet omhandler tilrettelegging og mottakelse av 
enkeltpersoner og familier, helseundersøkelser og -kartlegginger, tilbud om barnehage- og 
skoleplass, introduksjonskurs og voksenopplæring, mm. Akuttmottak/midlertidig 
innkvartering i mottak i kommunen vil også kreve innsats fra kommunale tjenester innen 
helse og opplæring. Det er i skrivende stund ingen slike mottaksplasser i Øyer kommune. 
 
Administrasjonen har på kort tid forsøkt å skaffe seg oversikt over hva et slikt antall 
bosettinger vil medføre av utfordringer for våre tjenester, både økonomisk og 
personellmessig. Flyktningetjenesten ble redusert med 0,5 årsverk fra januar 2022 – dette 
som følge av reduksjon i antallet bosettinger over år og et antatt lavere behov i tiden 
framover. Flyktningetjenesten er nå dimensjonert for bosetting av ca 10 personer pr. år. 
Flyktningehelsetjenesten er også redusert som følge av færre bosettinger de seneste årene.  
 
Det vil slik administrasjonen ser det være behov for å styrke flyktningetjenesten med 1 
årsverk, i første omgang med midlertidig varighet til vi har bedre oversikt over situasjonen 
og framtiden. Det vil også være nødvendig å styrke flyktningehelsetjenesten med inntil 1,5 
årsverk, også av midlertidig karakter i første omgang. Det knytter seg usikkerhet til om 
legetjenesten har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere et så stort bosettingsbehov. Øyer 
kommune må bygge kapasitet på nødvendige helseundersøkelser, vaksinering, mm. Dette 



er kostnader som vi ikke har detaljert oversikt over på nåværende tidspunkt, og som vi ikke 
nå vet om vi får kompensert.  
 
Det er rimelig å anta at en stor andel av flyktninger (spesielt fra Ukraina) er barn og unge. 
Dette vil medføre et økt press på skole/barnehage. Det er ca 30 ledige plasser i barnehage 
etter hovedopptaket nå i vår, merk her at barn under 3 år teller 2 plasser. Skole har plass til 
å ta inn flere elever, men det må bygges riktig og tilstrekkelig språkkompetanse for 
ivaretakelse av disse barna. Det vurderes også egne mottaksklasser i samarbeid med 
Lillehammer, før integrering i lokale skoler. Det vil også være utfordring også ved eventuelt 
etablering av akuttmottak med barn som har krav på skoleplass. 
 
Øyer kommune har ikke mange ledige boenheter til bosetting. Det er heller ikke p.t. mange 
private enheter ledige på markedet. Her må kommunens boligkontor jobbe mer aktivt i 
markedet for å kartlegge og framskaffe løsninger. Det må eventuelt inngås avtaler nå, før 
bosetting er avklart – og det medfører løpende kostnader i perioder uten at vi har sentral 
støtte til dette. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren ser en stor utfordring i kapasiteten til å bosette 65 personer i løpet av 
2022. Vi er nødt til å rekke å rigge organisasjonen til dette arbeidet, og vi har på langt nær 
tilstrekkelig boenheter på kort sikt. Likevel er samfunnsansvaret vårt stort ved en slik 
hendelse, og Øyersamfunnet er robust nok til å håndtere slike utfordringer. 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret sier ja til bosetting av 65 personer i 2022, 
i tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Det anbefales også at 
kommunedirektøren gis fullmakt til å vurdere eventuelle tilleggsanmodninger, av mindre 
omfang. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Øyer kommunestyre vedtar å bosette 65 flyktninger i 2022. I tillegg kommer eventuelle 

familiegjenforeninger.  
2. Kommunedirektøren får fullmakt til å vurdere eventuelle tilleggsanmodninger.  
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