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Vennligst distribuer brevet til ansvarlig enhet for bosetting av flyktninger.

Oppfølging av kommunens vedtak om bosetting
IMDi takker for kommunens svar på anmodningen fra IMDi den 18.mars om bosetting av
flyktninger i 2022 og for den positive bosettingsviljen som kommunen viser. Antallet
bosettingsplasser og hvor raskt kommunen kan gjøre plassene tilgjengelige er helt avgjørende for
rask bosetting av flyktninger.
For å legge til rette for rask bruk av bosettingsplassene, ber vi nå kommunen om å utarbeide en
tidsplan for bosettingen i kommunen til og med sommeren 2022. Tidsplanen skal inneholde et
anslag over når kommunen kan bosette, fordelt ukesvis til og med august. Målet er å få en
oversikt over tilgjengelig kapasitet til og med sommeren.
Vi ber om at tidsplanen sendes IMDi gjennom vårt system «IMDinett». Se bruker-veiledning på
imdi.no og på side 67 i denne lenken.
Det er viktig at innmeldingene om antall plasser som er registrert i IMDinett gjenspeiler den reelle
tilgjengeligheten for bosetting i kommunen frem til august 2022. Vi ber derfor også om at
innmeldingene oppdateres ved vesentlige forandringer i den tilgjengelige kapasiteten i
kommunen.
Tidsplanen kommunen melder inn regnes som veiledende, og IMDi vil fordele bosettingsklare
fortløpende avhengig av antall bosettingsklare flyktninger. IMDi vil prioritere fordeling av
bosettingsklare flyktninger til innmeldte ledige plasser.
Vi ber om at kommunen melder inn tidsplanen i IMDinett så snart som mulig, og senest innen 25.
april.
Mer informasjon:
 Informasjon om registering av innmeldinger og bosetting av ukrainske flyktninger er også
tilgjengelig på våre nettsider: Om bosetting av ukrainske flyktninger | IMDi.
 Dersom din kommune mangler nødvendige tilganger i IMDinett, følg denne lenken: Tilgang
og pålogging til NIR og bosetting samt IMDi Tilskudd | IMDi
 Kommuner som ikke har bosatt de siste årene finner aktuell informasjon på våre nettsider:
Informasjon til kommuner som ikke har bosatt de siste årene | IMDi
 IMDi kan tildele en bosettingskommune etter at flyktningen har fått oppholdstillatelse fra
UDI, og mottak eller akuttinnkvartering har gjennomført en forenklet kartlegging. Les mer
om dette her.
Kontakt
Oppsøk gjerne imdi.no ved spørsmål om bosetting av flyktninger. Våre nettsider oppdateres
kontinuerlig. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, kan vårt kontaktsenter nås på telefon 40
00 19 60 eller e-post: post@imdi.no.
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