
Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger  
og etablering/nedleggelse av mottak/omsorgssentre  
 

Likelydende brev til:  

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  

Postboks 8036 Dep, 

0030 Oslo.   

 

Justis- og beredskapsdepartementet 

Postboks 8005 Dep, 

0030 Oslo.  

 

Kommunal- og regionaldepartementet,  

Postboks 8112 Dep,  

0030 Oslo. 

        Oslo, 17.september 2013 

 

Bosetting av flyktninger – status 

Det vises til tidligere rapporteringer fra utvalget datert 21.mars 2013 og 29.september 

2012 om bosettingssituasjonen for flyktninger. I følge mandatet skal utvalget bl.a. 

rapportere om situasjonen og anbefale tiltak for å bedre måloppnåelsen. 

 

Med dette oversendes til orientering konklusjonene fra møtet i Nasjonalt utvalg 

12.9.2013: 

 

1. Utvalgets vurdering av bosettingssituasjonen er at det er bekymringsfullt at det 

på tross av økt bosetting, fortsatt er betydelig mangel på bosettingsplasser i 

kommunene i 2013, sett i forhold til resultatmålet i den nye samarbeidsavtalen 

om minimum 7 500 plasser, og sett i forhold til målet om å bosette 8 500 

personer i år.  

2. Utvalgets vurdering er at det trengs sterkere tiltak og mer kraftfulle virkemidler 

for å øke kommunenes bosettingskapasitet, og at det bør vurderes særskilte tiltak 

for å få til raskere bosetting av nær 3 000 lengeventende flyktninger som 

kommunene ikke har plasser til i år. Tiltakene bør bygge på prinsippet om 

gjensidige forpliktelser mellom staten og kommunene. 

3. Utvalgets parter fra kommunesektoren og staten vil ta opp situasjonen i sine 

respektive organer med sikte på en konkretisering av tiltak på møtet i Nasjonalt 

utvalg 22.november. Det er enighet mellom partene om at tiltak innenfor dagens 

samarbeidsavtale må intensiveres. 

a. Statens representanter legger til grunn at det er nødvendig både å vurdere 

tiltak som er innenfor dagens samarbeidsavtale og frivillighetsmodell, tiltak 

som kan supplere eller komme i tillegg til samarbeidsavtalen, og også 

andre tiltak som innebærer en fordeling av flyktninger mellom kommuner 

som det ikke er lagt opp til i samarbeidsavtalen, enten ved at de 3 000 

lengeventende flyktningene som et unntak kan fordeles til kommunene i 

samsvar med anmodningen om 9 900 plasser for 2013 og/eller ved at de i 

større grad får anledning til å bosette seg på egen hånd.   



b. KS vil innhente vurderinger fra sine medlemmer. Kommunesektorens 

representanter forutsetter at aktuelle tiltak som ikke er hjemlet i dagens 

samarbeidsavtale, også innebærer økt statlig ansvar og medvirkning  

4. Konkusjonene fra møtet i Nasjonalt utvalg oversendes regjeringen ved BLD, JD og 

KRD i samsvar med utvalgets rapporteringsrutiner.  

    

 

Med hilsen 

 

Nasjonalt utvalg for bosetting og mottak 

 

Geir Barvik       Bjørg Tysdal Moe,  

direktør i IMDi      varaordfører i Stavanger  

(sign.)        (sign.) 

 

Frode Forfang       Tore Opdal Hansen  

direktør i UDI       ordfører i Drammen 

(sign.)        (sign.) 

 

Lars Sponheim      Knut Wille 

fylkesmann i Hordaland     rådmann i Skien  

(sign.)        (sign.) 

  

 

Bård Øistensen       Odd-Tore Fygle   

adm. direktør i Husbanken     tidl. ordfører i Bodø 

(sign.)        (sign.) 

 

 

Hege Hovland Malterud     Nina Gran 

avd.dir. BUFdir       spesialrådgiver KS 

(sign.)        (sign.) 

 

Kristin Hille Valla      Ragnhild Bergheim  

fylkesmann i Oppland     varaordfører i Lørenskog 

(sign.)        (sign.) 

 

Christine Wilberg      Arild Sørum Stana 

avd.dir. UDI       regiondirektør KS  

(sign.)        (sign.) 


