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Oppdraget:
Siden flyktningsituasjonen har og har hatt stor betydning for
kommunenes bosettingsarbeid og dermed for behovet for
boliger generelt og kommunale boliger spesielt, er det naturlig å
sette denne på dagsorden fortsatt. For hva vil skje fremover? Hva
bør kommunene forberede seg på?

Status 2018 (asylankosmter hittil i år og antall
beboere på mottak per 30.04.)
• 1149 personer søkte om asyl i Norge ved utgangen av uke 21
• Syria, Eritrea og Afghanistan er blant de største nasjonalitetene
• 4014 bodde på asylmottak ved utgangen av april 2018

Bosettingsbehovet 2018
Forventet bosettingsbehov: 4 400 personer
• Inkluderer 150 enslige mindreårige

IMDi har bedt halvparten av kommunene som har tatt imot flyktninger
de siste årene om å bosette i 2018.
De kommunene som bes om å ta i mot flyktninger blir forberedt på å ta
i mot vesentlig lavere færre flyktninger enn i 2017.
Årsaken er at færre søker om asyl i Norge

Status bosetting per 30.4.2018
• Bosatte totalt 1 711 (Hvorav 71 enslige mindreårige)
• Hvor kommer de bosatte fra?

• Mottak: 809
• Overføringsflyktninger: 771

• Skjermet id og bodd privat: 131
Bosatte i 2008 (4427), 2009 (6087), 2010 (5797), 2011 (5486), 2012 (5757)

Nedgang bosettingsklare i mottak
• 31.12.2016 : 4 174
• 31.12.2017: 1 045
• 30.04.2018: 685
De 685 personene fordeles slik:
•
•
•
•

149 personer ventet på å få tildelt kommune
91 personer i familie med personer som ikke kan bosettes
85 personer ventet på bosettingssamtalen
360 personer hadde fått tildelt bosettingskommune

• Kvoten for overføringsflyktninger 2017: 3 120
• Kvoten for overføringsflyktninger 2018: 2 120

Avtalt selvbosetting
Denne ordningen går ut på at flyktninger som ikke har fått tildelt en
bosettingskommune, finner en bolig selv. Den må være godkjent av
både kommune og IMDi.
• 2016: 877
• 2017: 472
• Per 30.4.18: 41

Hva vil skje fremover? Hva bør kommunene
forberede seg på?
• Antall asylsøkere er fortsatt lavt (276 asylsøkere i april og litt over 200 hittil imai)
• Antall enslige, mindreårige asylsøkere i april: 94. Av de om lag 342 enslige, mindreårige
asylsøkerne så langt i 2018 er om lag 294 av disse søknader i henhold til §8-8 (også omtalt som
såkalte «oktoberbarn»).
• Andel innvilgelser så langt i 2018 er om lag 71 %. Andel innvilgelser i 2017 (siste vedtak UDI) lå på
om lag 66 %.
• Ved utgangen av april er det bosatt om lag 1711 personer, hvorav 71 enslige mindreårige.
• Ved utgangen av april er det gjennomført om lag 401 tvangsreturer i asyl-og Dublin-saker. Om lag
73 personer har gjennomført assistert retur så langt i 2018.
*kilde - Månedsrapport for den nasjonale flyktnings- og migrasjonssituasjon oppdatert 25.05.18

Hva vil skje fremover? Hva bør kommunene
forberede seg på?
•
•
•
•
•
•
•
•

Det unormale ble det normale etter hvert – nå er vi tilbake på normalen sett i 30 års perspektiv.
Fortsatt stor usikkerhet men ingen tegn til store endringer på kort sikt
Ikke glemme familieinnvadring
Opprettholde beredskapen og ta være på kompetansen samt sørge for forankring av arbeidet på
alle nivåer
Tenk alternativ bruk av boliger, leie til eie …
IMDis tilskudd utbetales over 5 år
Satse på kvalifisering da dette er avgjørende med tanke på å demme for sekundærflytting (og
mange andre ting).
Ta kontakt med IMDi fortløpende ved behov for avklaringer, veiledning og kompetanseheving

NIBR rapport 2018-3 Flere flyktninger bosatt
raskere – hvordan fikk kommunene dette til?
God tilgang til boliger i det private leiemarkedet og vilje til å leie ut til
flyktninger. Det er hovedforklaringene på at kommunene i 2015 og
2016 klarte å bosette langt flere flyktninger enn tidligere år, viser denne
rapporten fra NIBR.

Takk for meg og lykke til videre!

