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Svar på anmodning om bosetting av flyktninger i Søgne kommune 2019
Det vises til brev vedrørende bosetting av flyktninger i Søgne kommune, datert 12.12.2018,
og en anmodning om at Søgne kommune vil bosette 10 personer for 2019.
Søgne kommune har behandlet dette og har med bakgrunn i den flyktningsituasjonen som
foreligger vedtatt at vi aksepterer et det bosettes 10 flyktninger i Søgne kommune i 2019.
For Søgnes del inkluderer dette familiegjenforening.
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Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019
Bosetting er første steg i integreringsprosessen i kommunen. Norske kommuner, deriblant Søgne
kommune, har de siste årene gjort en god innsats med bosetting og kvalifisering av flyktninger.
Kunnskapsdepartementet har fastsatt et sett med kriterier for anmodning av kommuner om
bosetting for 2019. IMDi har, i samarbeid med KS, vurdert anmodningstallet til kommunene i lys
av disse kriteriene.
På bakgrunn av dette, ber Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om at Søgne kommune
bosetter 10 flyktninger i 2019.

Behandling av anmodningen

Det må komme tydelig frem av vedtaket hvor mange flyktninger kommunen vedtar å bosette. Vi
oppfordrer kommunen til å fatte vedtak i tråd med antallet i anmodningen. Dette vil bidra til at
bosettingen går raskere og vil korte ned ventetiden for den enkelte flyktning. Vedtaket skal ikke
inkludere familiegjenforente eller ha andre forbehold.

Svar på anmodningen

Frist for å svare på anmodningen er 15. februar 2019.
Vi ber kommunen om å:



sende sitt vedtak til post@imdi.no, med kopi til KS ved nina.gran@ks.no.
registrere vedtakstallet i IMDis fagsystem for bosetting (Imdinett). For tilgang til IMDinett
og mer informasjon, se https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/.

Bakgrunn for tallene
De nyeste prognosene viser at det er behov for å bosette om lag 5 350 flyktninger i Norge i 2019,
inkludert 150 enslige mindreårige hvorav 40 under 15 år.
Det estimerte bosettingsbehovet har bakgrunn i:





prognoser over antall asylsøkere til Norge
prognoser over antall innvilgede asylsøknader
Stortingets vedtak om antall overføringsflyktninger
andre internasjonale forpliktelser
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Prognosene kan variere gjennom året. Det er derfor viktig at kapasiteten til å bosette flyktninger
kan justeres i tråd med bosettingsbehovet. Personer som er søkt ut til kommunen i 2018 og
registreres som bosatt over nyttår, vil telles på kommunens vedtak for 2019.

Flyktninger med oppfølgingsbehov

Noen flyktninger har et særskilt oppfølgingsbehov knyttet til sitt funksjonsnivå. Kommuner som
bosetter flyktninger kan derfor regne med at enkelte personer som skal bosettes vil ha særskilte
behov. IMDi har egen tilskuddsordning for å dekke eventuelle ekstraordinære utgifter kommunen
har som følge av bosettingen. Les mer om dette på IMDis nettsider:
https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-funksjonshemminger-atferdsvansker/

Kontakt

Ta kontakt med IMDi Sør dersom dere har spørsmål om anmodningen. IMDi går gjerne i dialog
med kommunen, også i samarbeid med andre aktuelle statlige aktører.
Med vennlig hilsen
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet
Steinar Eilertsen
regiondirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og trenger derfor ikke signatur.

Side 2 av 2

