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Samhandling på store og vedvarende samfunnsutfordringer

Bosetting og integrering av flykninger og innvandrere 

Hvordan foregår samordning mellom kommuner og mellom de 
ulike forvaltningsnivåene?
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Hva gjør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet?

• Iverksetter regjeringens integreringspolitikk 
og styrker kommunenes, 
sektormyndighetenes og andre 
samarbeidspartneres kompetanse på 
integrering og mangfold

• Samarbeider med kommuner om bosetting, 
norskopplæring og grunnleggende 
kvalifisering av flyktninger og deres 
familiegjenforente

• Følger opp introduksjonsloven 
• Forvalter økonomiske virkemidler innen 

integrerings- og mangfoldsarbeidet
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Samarbeidspartnere

Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Frivillige organisasjoner



Nær 1 av 5 innbyggere i Norge har innvandrerbakgrunn
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• 17 prosent av befolkningen har 
innvandrerbakgrunn. De bor i 
alle landets kommuner, men det 
er klart flest i Oslo-området.

• Personer med fluktbakgrunn 
utgjør 4 prosent av befolkning 
og 30 prosent av alle 
innvandrere. 

• De siste fem årene er 50 000 
flyktninger blitt bosatt 

• I 2017 bodde det i alt 35 000 
overføringsflyktninger i Norge, 
fra totalt 127 land



Nøklene til integrering er å delta i arbeidslivet og ha gode 
norskkunnskaper

Mål for integreringspolitikken

• Alle som bor i Norge, skal få bruke ressursene 
sine og bidra til fellesskapet

• Flyktninger skal bosettes så raskt som mulig etter 
at de har fått oppholdstillatelse, og komme raskt i 
gang med norskopplæring og kvalifisering 

• For å lykkes med dette er samarbeid mellom ulike 
forvaltingsnivå (stat, fylkeskommune og 
kommune) og mellom sektormyndigheter helt 
vesentlig
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Samarbeidsavtale om bosetting av flyktninger

• Samarbeidsavtale mellom kommunesektoren og staten

• Staten: Kunnskapsdepartementet (KD), Justisdepartementet (JD) 
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD)

• Kommunesektoren: Kommunens sentralforbund (KS)

• Formålet er at stat og kommune «i fellesskap skal løse de nasjonale 
oppgavene Norge har forpliktet seg til når det gjelder mottak av 
asylsøkere og bosetting av flyktninger»
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Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger mv.

Formålet med utvalget er å bidra til en samordnet og helhetlig gjennomføring av 
bosetting av personer som har fått innvilget opphold etter søknad om beskyttelse i 
Norge. Utvalget skal, blant annet:

• fastsette behovet for antall bosettingsplasser i kommunene det kommende året

• foreslå kriterier for fordeling av bosettingsplasser til flyktninger mellom 
kommuner/fylker/regioner  (anmodningskriterier) 

• fordele behovet for bosettingsplasser til den enkelte kommune

Utvalget består av et likt antall representanter for staten og kommunesiden og 
ledes av staten. 
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Bosetting av flyktninger

• IMDi ber hvert år kommunene om å 
bosette et visst antall flyktninger 
(anmodning)

• Bosetting av flyktninger er en frivillig 
oppgave for kommunen

• I 2018 er 224 kommuner bedt om å 
bosette totalt 5 350 flyktninger

• Bosettingsbehovet for 2019 er 5 350 
plasser (tilsvarer anmodning for 2018)
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Bosettingsprosessen
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Leyla og familien er 
overføringsflyktninger

Registrerer seg som 
flyktning hos FNs 

høykommissær for 
flyktninger i utlandet

Blir intervjuet og 
kartlagt av norske 

utlendingsmyndigheter, 
inkludert IMDi, i 

utlandet

Får innvilget 
oppholdstillatelse i 

Norge (gjenbosetting i 
Norge)

Deltar i 
kulturorienterings-
program i utlandet

Tekle er asylsøker og 
bor i mottak

Søker asyl etter 
ankomst til Norge

Blir intervjuet av norske 
utlendingsmyndigheter i 

Norge

Deltar i opplæring i 
norsk for asylsøkere og 
opplæring i norsk kultur 

og norske verdier i 
mottak

Får innvilget 
oppholdstillatelse i 

Norge

Gjennomfører 
bosettingsintervju og 
kartlegging i mottak



Bosettingsprosessen forts.
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Leyla og familien er 
overføringsflyktninger

IMDi finner en 
kommune som 

Leyla og familien 
skal bo i

Leyla og familien 
reiser til Norge

Leyla og familien 
blir bosatt i en 

kommune

Kvalifisering og 
integrering i 
kommunen

Tekle er asylsøker og 
bor i mottak

IMDi finner en 
kommune som 
Tekle skal bo i

Tekle blir bosatt i 
en kommune

Kvalifisering og 
integrering i 
kommunen



For mange står utenfor arbeidslivet

• Hovedutfordringen i 
integreringspolitikken er at for 
mange innvandrere, særlig 
flyktninger og kvinner, står utenfor 
arbeidslivet

• Om lag 70 prosent av flyktningene 
som kom til Norge i 2015 og 2016 
hadde ingen utdanning eller kun 
grunnskole som fullført utdanning 

• Kvalifisering og utdanning er 
viktigere enn noen gang
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