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Til: Nasjonalt utvalg for mottak og 

bosetting 

 

 

Dato: 5.9.2013 

 Fra: IMDi 

 

Status på bosettingsarbeidet per 31.8.2013 

Antall bosatte per 31.8.2013 er 3962. Dette er 17 pst flere enn på samme tid i fjor. 

Bosettingen har vært høyere enn fjoråret i 7 av 8 måneder. 

 

Flere flyktninger enn før bosettes og antall vedtaksplasser i kommunene øker. Dette 

er imidlertid langt fra tilstrekkelig til å dekke behovet. 

 

IMDi beregner at med dagens vedtakstall vil det kunne bosettes om lag 6 500 

flyktninger i år. Til sammenlikning er bosettingsbehovet for 2013 på 9 200.  

 

Kommunene har ikke vedtatt nok plasser for å dekke behovet. I forhold til målet i 

samarbeidsavtalen om minst 7 500 plasser i 2013, mangler det 1 000 

kommuneplasser. I forhold til bosettingsbehovet i 2013 på 9 200, mangler det 2 500 

plasser.   

 

Dette misforholdet mellom bosettingsbehov og kommunale vedtaksplasser har 

gjennom flere år ført til et etterslep i bosettingsarbeidet. Det er nå 4510 

bosettingsklare i mottak. Over halvparten har ventet lenger enn det som er IMDis 

målsetting.1 623 personer har ventet på bosetting i 12 måneder eller mer. 

 

Per 31.8.2013 var 86 pst av vedtaksplassene benyttet enten ved at bosetting var 

gjennomført eller ved at flyktninger var blitt tildelt bosettingsplass i en kommune. I 

realiteten er plassutnyttelsen enda høyere tatt i betraktning at en del av 

vedtaksplassene er forbeholdt personer med familieinnvandringstillatelse. IMDi 

regner med å nå 100 pst plassutnyttelse i løpet av høsten. 

 

IMDi oppfordret i anmodningsbrevet for 2014 – 2016 om å vurdere muligheten for å 

øke vedtaket for 2013, blant annet med den begrunnelse at de som ikke bosettes i 

2013 uansett må bosettes i 2014. For å styrke det langsiktige og forutsigbare 

bosettingsarbeidet i kommunene, mottok kommunene allerede i april 2013 

anmodningen for årene 2014 – 2016. Totalt er 378 kommuner anmodet om til 

sammen 10 000 plasser for 2014 og 9 000 for hvert av årene 2015 og 2016. God 

planlegging er viktig for å skaffe tilstrekkelig med boliger, og for å få til kvalifisering 

som gjør at flyktninger går videre til arbeid og utdanning. Flere av fylkesmennene 

har fulgt opp IMDis anmodningsbrev med egne brev til kommunene. 

 

IMDi har med henvisning til anmodningsbrevet også sendt ut en orientering om 

styrkingen av økonomiske virkemidler på epost til alle landets ordførere og rådmenn. 

Orientering om samarbeidsavtalen og økonomiske virkemidler inngår i tillegg i den 

løpende dialogen IMDi har med kommunene.    

                                           
1 Resultatkrav om 70 pst bosatte innen 6 mnd etter vedtak om opphold, resterende 

andel bosatte innen 12 mnd. For barn i familie samt enslige mindreårige er det 

resultatkrav om henholdsvis 75 pst og 90 pst innen 3 mnd. Resterende andel skal 

være bosatt innen 6 mnd. 



Side 2 av 2 

Det foreligger likevel ikke signaler fra kommuner som tyder på en vesentlig økning 

av antall plasser i 2013. Det er så langt ikke noen vesentlig effekt av bedre 

økonomiske virkemidler eller av ny forpliktende samarbeidsavtale. 

 

I tillegg til dagens manko på kommuneplasser innebærer de siste tallene fra UDI om 

økte asylankomster (jf. UDIs orientering) en ytterligere økning i bosettingsbehovet i 

2013 og 2014. Det er viktig at Nasjonalt utvalg på møtet 12. september diskuterer 

hva som skal til og hva som kan være ytterligere tiltak for å få flere kommuneplasser 

i 2013 og 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: månedsrapport for bosetting per 31.8.2013 


