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BOSETTING OG INTEGRERING 
AV FLYKTNINGER

Hvilket ansvar har jeg?
Jean Hitimana

IMDi Midt-Norge  
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Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
IMDi operativ 01.01.06

Ansvarsoppgaver
•Bosetting av flyktninger
•Introduksjonsprogram for 
flyktninger

•Norskopplæring 
•Fagmyndighet for tolking i 
offentlig sektor
•Likeverdig offentlig tjenesteyting
•Dialog og samarbeid med frivillige 
organisasjoner  
•Arbeid mot tvangsekteskap
•Arbeidsinnvandrere
•Fremskaffe og formidle kunnskap



Migrasjonsbildet
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Mangfold er hverdagen: IMDis strategi 
• Mangfold er ikke noe nytt. 

Det er som er nytt  nå er at 
det er mer mangfold i alle 
kommuner

• IMDi skal fremme like 
muligheter og levekår i et 
mangfoldig samfunn 
gjennom å styrke 
innvandreres muligheter til å 
delta og bidra i arbeids- og 
samfunnsliv

• Kommunene er IMDis
viktigste samarbeidspartnere
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Viktig for kommunene å planlegge for  
mangfoldsarbeidet

Normalisering framfor mystifisering

Planmessighet framfor ad hoc

Fakta framfor myter

Sektoransvar framfor særomsorg
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Hvordan kan kommunene normalisere 
mangfoldsarbeidet?

Planlegging
Forankre arbeidet i det 
ordinære planverket

- Samfunnsplandelen
- Temaplanene 

- Medvirkning og 
brukerinvolvering

Kommunen som tjeneste-
produsent
- Tilpasse tjenestene til en 

mangfoldig befolkning

Kommunen som 
arbeidsgiver
- Rekruttering

Mål: Ansatte skal speile 
befolkningen 

- Arbeidsmiljø
Mål: Tilrettelegge for et godt 
arbeidsmiljø for alle
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Bosetting av flyktninger vil føre  til økt mangfold i alle 
kommuner 

År Fylke Antall bosatte 

2011
Norge 5.423

Midt-Norge 762

Møre og Romsdal 264

2012
Norge 5.594

Midt-Norge 883

Møre og Romsdal 291

2013
Norge 6.551

Midt-Norge 1.028

Møre og Romsdal 385

2014
Norge 7.784

Midt-Norge 1.300

Møre og Romsdal 468

2015
Norge 11.300

Midt-Norge 1.978

Møre og Romsdal 689

2016 Norge 18.000 (bosettingsbehov)

Midt-Norge 2.790 (bosettingsbehov)

Møre og Romsdal 1.073 (bosettingsbehov) 



Bosetting og integrering som hånd i 
hanske 
Beste fylker på måloppnåelse i 

introprogram i 2014  
 Økt bosettingskapasiteten 

skal ikke føre til økt antall 
sosialhjelpsmottakere

 I Midt-Norge er både Nord-
Trøndelag og Møre og 
Romsdal blant landets 
beste fylker på 
introresultater  

 Bra potensiale for at 
bosettingen blir bærekraftig
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Fylke Introresultater 

1. Vestfold 61%

2. Nord-
Trøndelag 

58%

3. Akershus 55%

4. Møre og 
Romsdal 

53%

12. Sør-
Trøndelag 

44%



IMDis bosettingsstrategi 

9

Kvalitet i kommunenes
kvalifiseringsarbeid 

Rask og forutsigbar kapasitetsutnyttelse 

Bosetting som permanent oppgave for kommunene og kommuneplasser i 
tråd med bosettingsbehov  



Nye utfordringer i årene som kommer 
 18.000 flyktninger (inkl 4.400 

enslige mindreårige) skal 
bosettes i Norge (14.000 i 15)

 21.000 flyktninger inkl 7.000 
EM skal  bosettes i 2017 
(prognose).

 Kommuner i Møre og Romsdal 
er anmodet om 1.073 
vedtaksplasser i 2016

 Bosetting av flyktninger i alle 
kommuner i Møre og Romsdal 
i 2016?
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Bosetting og integrering  av enslige 
mindreårige som  største utfordring  
• Bosettingsbehovet på 4.400 i 2016 tilsvarer samme antall 

kommunene har bosatt de siste 10 årene (9 dobling fra 2015)

• Det mest presserende behovet er barn under 15 år.  

• 27 nye kommuner i Møre og Romsdal  er anmodet om 
bosetting av enslige mindreårige 

• Alle kommuner kan bidra både små og store kommuner 
(fosterhjem for de små, husverter for de større barna, 
utnyttelse av  frivilligheten…) 

07.01.2016 • 

11



Økt bosettingsbehov kan gi nye muligheter 
 Nye ideer og nye aktører på 

banen (både nasjonalt, 
regionalt og lokalt)

 Godvilje og engasjement 
både hos vanlige 
innbyggere, frivilligheten og 
næringslivet (bolig, arbeid, 
fritidsaktiviteter)

 Flyktninger er ressurser for 
kommunene(arbeidsplasser, 
arbeidskraft, 
befolkningstall) 

 Etnisk mangfold,  en 
berikelse for samfunnet    
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Stimuleringstiltak/kompetansetilføring

07.01.2016 • 

13

 Ekstra tilskudd på kr 50.000 for hver flyktning 
som bosettes i år utover IMDis anmodning i
2015

 Ekstra tilskudd kr 100.000 i 2016 for hver enslig 
mindreårig som bosettes

 Kontaktperson ved IMDi for alle 
bosettingskommuner i regionen 

 Alle nye og nyere bosettingskommuner tilbys 
Kompetanseløft innen bosetting og integrering 
(3 moduler à 2 dager)

 Alle nye bosettingskommuner for EM tilbys 
Kompetanseløft (2 moduler à 2 dager)

 Tilbud høst 2016 til landets kommuner om 
særskilt fordyping i intro/ integrering 



Integreringen i Norge er alles ansvar
• Integrering skjer lokalt 

• Hvor ofte oppdateres 
kommunestyrepolitikere 
om bl.a effektuering av 
vedtak om bosetting  
kvalifiseringsarbeidet 
(innholdet og resultatene)? 

• Hvilket samfunn ønsker vi 
for våre barn, barnebarn, 
oldebarn…? 

• Det er våre politiske 
beslutninger i dag som er 
avgjørende

07.01.2016 • 

14



BOSETTING OG INTEGRERING AV 
FLYKTNINGER

Hvilket ansvar har jeg?
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Sammen kommer vi til å lykkes!

Bosetting og integrering  er mulig å få til!

• «Våre hverdagsvalg er det som 
gir hverdagsintegrering».

• «Alle vil vinne hvis vi lykkes med 
integreringen. Alle vil tape hvis vi 
mislykkes».

07.01.2016 • 

16

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://images.slideplayer.no/8/1936208/slides/slide_59.jpg&imgrefurl=http://slideplayer.no/slide/1936208/&docid=iVRbh9zFkRieDM&tbnid=74dhtzRdjss1pM:&w=960&h=720&ved=0CAIQxiBqFQoTCJuPmc7i-MgCFYmlcgodCqgBMg&iact=c&ictx=1
https://www.google.no/imgres?imgurl=http://images.slideplayer.no/8/1936208/slides/slide_59.jpg&imgrefurl=http://slideplayer.no/slide/1936208/&docid=iVRbh9zFkRieDM&tbnid=74dhtzRdjss1pM:&w=960&h=720&ved=0CAIQxiBqFQoTCJuPmc7i-MgCFYmlcgodCqgBMg&iact=c&ictx=1

	BOSETTING OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER
	Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
	Migrasjonsbildet
	Mangfold er hverdagen: IMDis strategi 
	Viktig for kommunene å planlegge for  mangfoldsarbeidet
	�Hvordan kan kommunene normalisere mangfoldsarbeidet?
	Bosetting av flyktninger vil føre  til økt mangfold i alle kommuner 
	Bosetting og integrering som hånd i hanske 
	IMDis bosettingsstrategi 
	 Nye utfordringer i årene som kommer 
	Bosetting og integrering  av enslige mindreårige som  største utfordring  
	Økt bosettingsbehov kan gi nye muligheter 
	Stimuleringstiltak/kompetansetilføring
	Integreringen i Norge er alles ansvar 
	BOSETTING OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER
	Sammen kommer vi til å lykkes!

