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Informasjon om bosetting av flyktninger 

Bosetting av flyktninger i 2019 
Bosettingsbehovet for 2019 er beregnet å være på om lag 5 300 personer. Kriterier for fordeling 
av flyktninger til kommunene i 2019 er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Disse ligger til grunn 
når IMDi, i dialog med KS, vurderer hvor mange flyktninger den enkelte kommune skal bli bedt om 
å bosette. Aktuelle kommuner kan vente å motta anmodningen fra IMDi i løpet av desember.  
 
Bosetting inneværende år 

Ved utgangen av oktober var det bosatt om lag 3 700 personer. I tillegg til ordinær bosetting fra 
mottak, vil det være behov for å bosette en del overføringsflyktninger som etter planen kommer til 
Norge mot slutten av året. Det er viktig at bosetting skjer så raskt som mulig, og da fortrinnsvis i 
inneværende år. Personer som registreres som bosatt over nyttår, vil telles på kommunens 2019-
vedtak. 
 
IMDi jobber for å fylle bosettingsplassene som den enkelte kommune har fattet vedtak om for 
2018. Det er imidlertid få bosettingsklare flyktninger i mottakene, og IMDi kan derfor ikke 
garantere at alle bosettingsplasser i kommunene vil kunne benyttes. 
 
Ta gjerne kontakt med IMDis kontaktsenter ved spørsmål om bruk av bosettingsplasser i din 
kommune eller andre bosettingsrelaterte spørsmål. 
 
Fortsatt mange deltakere i introduksjonsprogram  

Det vil være rundt 19 000 deltakere i introduksjonsprogram mot slutten av 2018. Målet er at disse 
skal raskt over i arbeid eller utdanning og bli aktive deltakere i lokalsamfunnet. Skal vi lykkes i 
dette arbeidet har kommunene en helt sentral rolle. IMDi ser derfor fram til et fortsatt godt 
samarbeid om bosetting og integrering av flyktninger.  
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https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skal-ikke-bosette-i-omrader-med-hoy-innvandrerandel/id2617022/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skal-ikke-bosette-i-omrader-med-hoy-innvandrerandel/id2617022/
https://www.imdi.no/nir-og-bosetting/

