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MØTEINNKALLING 
Tjenesteutvalget 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 09.12.2019 Tid: 13:00 - 16:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 61101008/97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

69/19 19/1940     
  BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020  

 
 

1. Reglement for tjenesteutvalget (Reglementshefte for 
folkevalgte og folkevalgte organer 2019 -2023) 
https://www.oyer.kommune.no/for-folkevalgte.452663.no.html 
 

2. Forventninger fra administrasjonen. Forventninger fra 
politikerne 

 
3. Orientering om plan for livsløp, prosess og fremdrift 

 
 
 
 
Laila Jonassen Skåden 
Leder 

  

  

 
 
 
 
 
    
 
 

mailto:laila.odden@oyer.kommune.no
https://www.oyer.kommune.no/for-folkevalgte.452663.no.html
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BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020 
 
 
Saksbehandler:  Gerd Hvoslef Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1940     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/19 Tjenesteutvalget 09.12.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Integrerings- og mangfolds direktoratet m/vedlegg, datert 24.10.2019.  
FSK-sak 88/19, Økonomiplan 2020 -2023, budsjett 2020. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren foreslår at Øyer kommunestyre imøtekommer IMDI sin anmodning om 
bosetting av 10 flyktninger i 2020. 
 
Saksutredning: 
Prognosene fra beregningsgruppa for utlendingsforvaltningen viser at det er nødvendig å 
bosette om lag 5100 flyktninger i Norge i 2020. Beregningen er gjort med utgangspunkt i:  

 Prognoser over antall asylsøkere til Norge 
 Prognoser over antall innvilgede asylsøknader  
 Prognoser over antall overføringsflyktninger  
 Andre internasjonale forpliktelser  

Bosettingsbehovet kan endre seg gjennom året og bli lavere eller høyere enn det som ligger 
til grunn for anmodningen.  
 
Kunnskapsdepartementet har besluttet et sett med kriterier for anmodning om bosetting i 
2020. Ut i fra disse kriteriene har IMDI i samråd med KS vurdert anmodningen til 
kommunene.  
 
Kriteriene som ligger til grunn for anmodningen er som følger:  

 Flyktninger skal bosettes i alle landsdeler – styrt og spredt bosetting. 
  Resultater i introduksjonsprogrammet over tid, - samt muligheten for å få arbeid eller 

ta utdanning i regionen, skal tillegges størst vekt 
 Kommunes kapasitet og kompetanse til ås sikre et godt integreringsarbeid skal tas 

hensyn til ved anmodninger. Dette vurderes bl.a. med utgangspunkt i kommunens 
innbyggertall. Sammenslåtte kommuner vurderes særskilt  

 Som hovedregel skal ingen kommune anmodes om færre enn 10 personer med 
mindre det foreligger særskilte forhold 
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 Kommuner med integreringsmottak, inkludert samarbeidskommuner, skal vurderes 
særskilt for bosetting 

 Det skal tas hensyn til beredskap for opp- og nedbygging av bosettingskapasiteten, 
stabilitet i tjenestetilbudet og ven til rask omstilling 

 Det skal, som hovedregel, ikke bosettes flyktninger i områder med særskilt høy andel 
innvandrerbefolkning. Et område her brukes om en kommune eller bydel. 

 Det skal i størst mulig grad sikres kontinuitet i bosettingsarbeidet.  
 
Med utgangspunkt i ovennevnte har IMDI anmodet Øyer kommune om å bosette 10 
flyktninger i 2020.   
 
Vurdering: 
Øyer kommunestyre har fulgt opp alle anmodninger fra IMDI om bosetting, og det er bosatt 
flykninger i kommunen de siste 30 – 40 årene.  Endringer i flyktningpolitikken nasjonalt og 
internasjonalt har medført at antallet det er behov for å bosette de siste årene er blitt 
redusert og for Øyer kommunes vedkommende har det resultert i en halvering av 
bosettingen fra ca. 25 til 10-12 personer i året.  I 2019 ble Øyer kommune anmodet om å 
bosette 12 personer. Hittil i år er det bosatt seks overføringsflyktninger. IMDI har søkt ut fire 
til, men ankomstdato er ikke fastsatt.  
 
Ut ifra de kriterier som er benyttet for vurdering av bosetting, er Øyer kommune anmodet 
om å ta imot 10 flyktninger i 2020.  Det er sannsynlig at dette vil bli overføringsflyktninger. 
Endringer i bosettingstallene tilsier at aktiviteten må endres og tilpasses nye forutsetninger.  
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: 
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDI har anmodet om for 2020, 
dvs. 10 flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg.  
 
 
Ådne Bakke Gerd Hvoslef 
Kommunedirektør 
 


