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Anmodningskriterier for 2022
Vi viser til forslag fra Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger mv. til anmodningskriterier
for bosetting 2022, sendt departementet 15.04.2021.
Departementet har vurdert forslaget og gjort noen justeringer. Vi ber om at følgende kriterier
legges til grunn i det videre arbeidet med å anmode kommuner om å bosette flyktninger i
2022:










Bosetting av flyktninger skal være styrt og spredt. Det skal bosettes flyktninger i alle
landsdeler og i kommuner av ulik størrelse.
Resultater i introduksjonsprogrammet de siste årene, samt muligheter for arbeid og
kapasitet til å gi videregående opplæring i regionen, skal tillegges størst vekt.
Kommunens tjenestetilbud og kompetanse til å sikre godt integreringsarbeid skal tas
hensyn til ved anmodninger.
Som hovedregel skal ingen kommune anmodes om færre enn 10 personer, med
mindre det foreligger særskilte forhold.
Kommunenes kapasitet til rask opp- og nedbygging av tjenester, og mulighet til å ta
imot et stort antall flyktninger, skal vektlegges. Dette sees i sammenheng
kommunens innbyggertall, og innebærer et behov for kontinuitet i bosettingen.
Det skal tas hensyn til om kommunen kan bosette flyktninger med store
funksjonsnedsettelser.
For å unngå bostedssegregering skal man, i fastsetting av anmodningstall, ta hensyn
til andel innvandrere i kommunene. Kommunene oppfordres til å unngå bosetting i
områder hvor andelen innvandrere er over 30 prosent og hvor det er
levekårsutfordringer.
Kommuner med mottak, inkludert samarbeidskommuner, skal vurderes for
anmodning om bosetting.
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Det skal legges størst vekt på resultater i introduksjonsprogrammet, samt muligheten for å få
arbeid og kapasitet til å gi videregående opplæring i regionen (minimum 60 prosent).
Deretter skal hensynet til styrt og spredt bosetting og kapasitet i kommunene veie tungt. Det
skal også ses hen til de øvrige kriteriene i vurderingen av den enkelte kommune.
Med andel innvandrere menes innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. "Høy
andel innvandrere" vil si om lag 30 prosent.
Vi ber om at IMDi informerer kommunene om anmodningskriteriene.
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