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BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter: 
Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI),  datert 10.10.2016 
Brev fra IMDI, datert  06.03.2017 
K-sak 112/16 Bosetting av flyktninger – reduksjon av vedtak 
 
Sammendrag:  
Rådmannen foreslår at Øyer kommunestyre opphever  sitt vedtak i sak 112/16 i tråd med 
anmodningen fra IMDI. Dvs. at det totale antallet flyktninger som bosettes i 2017 
reduseres til 20 og at det ikke bosettes enslige mindreårige. 
 
Saksopplysninger: 
I brev av 10.10.2016 skrev IMDI følgende: 
«Øyer kommune har tidligere vedtatt å bosette 25 flyktninger i 2017, inkludert 5 enslige 
mindreårige. 
  Det nedjusterte bosettingsbehovet gjør at vi ber kommunen redusere sitt vedtak til å 
bosette 20  
  flyktninger i 2017. Av disse ber vi om at 4 plasser forbeholdes bosetting av enslige. Vi ber 
om  
  fleksibilitet i fordelingen av plasser til enslige mindreårige over /under 15 år dersom  
 alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg.» 
 
Kommunestyret behandlet sak 112/16 i møte 15.12.2016 og fattet følgende vedtak: 
«Øyer kommune opprettholder vedtaket i K- sak 120/15 om å bosettes 25 flyktninger i 2017. 
IMDI anmoder om at antallet reduseres i 2017 til 20 herav 4 enslige mindreårige flyktninger.  
Innenfor vedtaket gis rådmannen  fullmakt til å vurdere å ta imot det antall som IMDI til 
enhver tid bosetter. Inntil 5 enslige mindreårige kan tas imot.» 
I brev av 06.03.2017 informerer IMDI om at oppdaterte prognoser for bosettingsbehov fra 
UDI har endret behovet for bosetting  og spesielt av enslige mindreårige. 
IMDI skiver følgende:  
«På bakgrunn av det nedjusterte bosettingsbehovet ber IMDI Øyer kommune om å justere 
det totale antallet flyktninger kommunen vil bosette i 2017. IMDI ber samtidig kommunen 
annullere vedtaket om å bosette 5 enslige mindreårige flyktninger i 2017. 
Det totale antallet flyktninger som Øyer kommune skal bosette i 2017 er dermed 20. Ingen 
av disse er enslige mindreårige flyktninger. Denne henvendelsen er utarbeidet i samråd med 
KS.» 
Vurdering:  



Som det framgår over, er prognosene fra UDI for bosettingsbehov i 2017 blitt betydelig 
endret. IMDI har derfor bedt om nytt vedtak fra Øyer kommune som er i tråd med det 
faktiske behovet som foreligger for bosetting i 2017.  Henvendelsen fra  IMDI er utarbeidet 
i samråd med KS. 
Kommunestyret har ved sitt siste vedtak i k-sak 112/16 gitt et klart signal til IMDI om at 
kommunen ønsker å ta imot flyktninger og ta sitt ansvar for bosetting og integrering. 
Kommunestyret opprettholdt derfor sitt opprinnelige vedtak om å bosette 25  i 2017 selv 
om IMDI bare anmodet om 20.  
Nå er det faktiske behovet for bosetting så mye endret at IMDI ikke har mulighet til å søke 
ut for bosetting så mange som kommunen ønsker å ta imot. IMDI ber derfor om et vedtak 
fra kommunestyret som er i tråd med det endrede behovet. 
Med utgangspunkt i ovennevnte anbefaler rådmannen at kommunestyrets vedtak i sak 
112/16 oppheves og at det fattes et nytt vedtak  i tråd med IMDI sin anmodning. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1. Kommunestyret opphever  vedtaket  i  K-sak 112/16. 
 
2. Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDI har anmodet om for 
2017, dvs. 20 flyktninger, hvorav ingen enslige mindreårige. 
   
3. Øyer kommunestyre ber om statusrapport for bosetting i forbindelse med 
kvartalsrapporteringen. 
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