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Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016
IMDi viser til tidligere anmodning/planbrev om bosetting av flyktninger i 2016 sendt
juni/aug 2015. Her ble Søgne kommune bedt om å bosette 50 flyktninger i 2016.
I dette brevet oppdateres anmodningen til kommunen for 2016 etter at
bosettingsbehovet for 2016 har økt.
Flyktningkrisen og det store antallet asylsøkere som ankommer Norge, medfører økt
behov for bosetting av flyktninger generelt og enslige barn og unge flyktninger
spesielt. Derfor må det bosettes langt flere flyktninger enn det antallet IMDi tidligere
har anmodet kommunene om.
Nasjonalt utvalg, som er sammensatt av representanter fra kommune og stat, har
oppjustert tidligere bosettingsbehov og fastsatt at det vil være behov for å bosette
minst 18 000 flyktninger i 2016. Det er økning på nær 30 prosent sammenlignet med
tidligere anmodning på 14 000 for 2016. Foreløpig plantall for 2017 er oppjustert til
minst 21 000 flykninger, som er en økning på nær 60 prosent sammenlignet med
tidligere plantall på 13 200. For mer informasjon om behovet for bosetting av
flyktninger, se IMDi sine hjemmesider www.imdi.no/bosettingsbehov.
Det er en særlig stor økning i antallet enslige barn og unge under 18 år (enslige
mindreårige) som skal bosettes i 2016. Oppdaterte prognoser viser at det er behov
for å bosette minst 4 400 enslige mindreårige i 2016. Foreløpig plantall for 2017 er
oppjustert til minst 7 000 enslige mindreårige. Om lag 20 prosent av de enslige
mindreårige er under 15 år. På denne bakgrunn går IMDi ut med en anmodning til
alle bosettingskommuner om også å bosette enslige mindreårige.

På bakgrunn av det økte behovet for bosettingsplasser, anmodes Søgne
kommune om å ta imot 65 flyktninger i 2016, hvorav 20 enslige barn og
unge, og minst 5 av disse er under 15 år. Bufetat har ansvar for bosetting av
enslige barn under 15 år.
I tillegg ber vi Søgne kommune om å legge til grunn følgende foreløpige
plantall for 2017:


Minst 70 flyktninger i 2017, hvorav minst 30 enslige barn og unge, og
minst 5 av disse er under 15 år. Bufetat har ansvar for bosetting av
enslige barn under 15 år. Plantallet inkluderer også disse.

Det er stor usikkerhet knyttet til ankomster av asylsøkere i 2016 og 2017. IMDi vil i
løpet av 2016 oppdatere kommunen på bosettingsbehovet for 2017 i det årlige
anmodningsbrevet, og så langt som mulig gi foreløpige plantall for 2018 og 2019.
IMDi ønsker å understreke betydningen av forutsigbare vedtak for antallet flyktninger
som kommunen skal bosette. Vedtak må inneholde et konkret antall personer
som skal bosettes i 2016. Vi ber om at det ikke fattes vedtak som inkluderer
familiegjenforente.
Skulle det av ulike grunner ikke la seg gjøre å realisere bosettingsplassene
inneværende år, ber vi om at ubenyttede plasser overføres til neste års bosetting.

Økonomi og rammevilkår
I statsbudsjettet for 2016 og i tilleggsnummer om økte asylankomster foreslår
regjeringen å øke det særskilte tilskuddet med 100 000 kroner per enslige,
mindreårige flyktning som blir bosatt i 2016, og et ekstratilskudd på kr. 50 000 per
flyktning som kommunen bosetter i 2016 utover det antallet kommunen ble anmodet
om for 2015. For mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene som følger med
bosetting av flyktninger, se IMDi sine hjemmesider (www.imdi.no).

Kontakt med IMDi om anmodningen
IMDi deltar gjerne på møter med kommunene om bosetting av flyktninger. Dersom
kommunen ønsker mer informasjon om anmodningen eller om bosetting av
flyktninger generelt, ta gjerne kontakt med IMDi regionkontor Sør.
For å legge til rette for en mest mulig forutsigbar bosetting i 2016, ber vi om
kommunens svar innen 31.12.2016. Vedtaket bes sendt skriftlig og på e-post til IMDi
post@imdi.no med kopi til KS v/Nina Gran nina.gran@ks.no.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Søgne kommune!
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Med vennlig hilsen
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

Ingrid Sætre

Torhild Helgesen

Regiondirektør IMDi Sør

Seniorrådgiver
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