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Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad

Østfold

Rygge

Foreløpig vedtak om å øke bosettingen med 10 ekstra personer i både 2015 

og 2016 18.06.2015 10 10

Våler (Østfold) Øker ikke antallet bosettingsplasser per nå 18.06.2015

Hvaler Vedtatt tilleggsanmodning på 5 ekstra flyktninger i både 2015 og 2016 07.05.2015 5 5

Vil bosette ytterligere 8 dersom kommunen blir 

med som en forsøkskommune ifht. utprøving av 

døgnpris for EMA, der døgnprisen dekker alle 

kommunens utgifter (oppstartstidspunkt vil være 

når evt. forsøksordning er igangsatt)

Rømskog Ser seg ikke i stand til å ta imot flere flyktninger i 2015 eller 2016. 11.06.2015

Dersom staten, fylkeskommunen og andre relevante 

aktører signaliserer at rammebetingelsene kan 

forbedres, er kommunen villig til å vurdere mottak 

av flyktninger på et senere tidspunkt

Sarpsborg

Vedtak om å bosette ca. 140 flyktninger i 2015 og 2016, økt fra 120 

flyktninger 18.06.2015 10 10

Forutsetter at det er flere barnefamilier enn 

tidligere, både for å framskaffe egnede boliger og 

for å kunne gjennomføre rett/plikt-oppgavene til 

aldersgruppa 18-55 år.

Moss

Vedtatt å øke bosettingen fra 30 til 43 personer i 2015 og fra 30 til 47 

personer i 2016 04.05.2015 13 17

Spydeberg

Vil avvente resultatene fra prosesser med bla. å skaffe til veie egnede boliger, 

samt FM-prosjektet i Østfold Høsten 2015

Askim Øker bosettingen med 5 kvoteflyktninger i 2015 og 6 kvoteflyktninger i 2016 02.06.2015/18.06.2015 5 6

Oppfordrer staten til å øke integreringstilskuddet 

opp mot fullfinansiering

Råde Vedtak om å bosette inntil 24 flyktninger i perioden 2015-2016 03.06.2015/18.06.2015 ? ? Ønsker fortrinnsvis å bosette familier

Fredrikstad

Vedtak om å påta seg å bosette kommunens forholdsmessige andel av de 

flyktninger som skal ut i kommunene i 2015 og 2016. Opprettholder vedtak 

om å ta imot inntil 105 flyktninger i 2015, og påtar seg å øke bosettingen fra 

80 til 87 flyktninger i 2016. ? ?

Dersom det besluttes å ta imot totalt 10 000 syriske 

flyktninger i løpet av 2015 og 2016, vil kommunen i 

tillegg påta seg å bosette inntil 53 syriske flyktninger 

i 2016. Dette for å ivareta den samlede 

anmodningen for 2015 og 2016

Aremark Bedt om utsatt frist 18.06.2015

Rakkestad

Positive til å øke bosettingen i tråd med IMDis opprinnelige anmodning, og 

bosette 30 personer totalt i 2015 og 2016, men sier ikke ja til 

tilleggsanmodningen. 

Eidsberg

Øker i antallet bosettingsplasser i 2015. Vil fatte nytt vedtak for bosetting i 

2016 i løpet av høsten 2015.

Økning i bosettingen forutsetter økte statlige 

økonomiske virkemidler

Trøgstad Positive til å vurdere bosetting av flyktninger i forbindelse med budsjett 2016 Juni

Forutsetter at alle driftsmessige kostnader 

finansieres fullt ut fra statlig hold.

Hobøl Bedt om utsatt frist 15.06.2015

Halden

Vedtak om å øke bosettingen fra 21 til 48 personer i 2015 og fra 10 til 40 

personer i 2016 29.05.2015 27 30

Forutsetter kompensasjon i form av statlige 

økonomiske virkemidler

Skiptvet Bedt om utsatt frist, men er foreløpig positive Sommeren 2015



Marker Vedtak om å ta imot til sammen 2 ekstra flyktninger i 2015 og 2016 16.06.2015 1? 1? Ønsker primært å ta imot familier med barn

Akershus

Ullensaker Øker ikke antall bosettingsplasser 04.05.2015

Eidsvoll Vedtak om å opprettholde tidligere vedtak på 15 bosettingsplasser i 2015 17.06.2015 ?

Vil vurdere økning ifbm. Handlingsplan/budsjett 

2016-2019, forutsatt økning i statlige 

tilskuddsordninger.

Gjerdrum Vedtatt bosetting av inntil 17 personer i 2015 og inntil 14 personer i 2016 Juni 10 4

Ber om at de statlige tilskuddene økes for å styrke 

kommunens bosettingsevne

Vestby Bedt om utsatt frist Høst 2015?

Fet

Vedtak om å bosette inntil 10 ekstra flyktninger i 2015 og inntil 11 ekstra 

flyktninger i 2016 22.06.2015 10 11

Bosettingsantallet per år antas å måtte variere i 

forhold til mulighetene for å anskaffe egnede 

boliger

Nes Avventer IMDis anmodningsbrev

Rælingen

Vedtatt å ta imot  inntil 10 ekstra flyktninger i 2015 og inntil 20 ekstra 

flyktninger i 2016 08.06.2015 10 20

Forutsatt at komunen klarer å skaffe tilstrekkelig 

antall boliger

Lørenskog Vil ta imot inntil 14 syriske kvoteflyktninger i 2015, 21 i 2016 og 21 i 2017 17.06.2015 14 21

Frogn

Vedtak om å øke bosettingen med inntil 5 flyktninger i 2015 og med 

ytterligere 6 i 2015 dersom Norge bosetter et betydelig antall syriske 

kvoteflyktninger i 2015 og 2016, og med en økning av bosettingen av 

flyktninger i 2016 med 8 personer. 15.06.2015 11? 8 Fam.gjenforeninger kommer i tillegg

Bærum Vedtak om å bosette ytterligere 37 flyktninger i 2015 og 7 flyktninger i 2016 10.06.2015 37 7

Er i tillegg positive til å bosette flere flyktninger i 

2016 og 2017, men avventer at Stortinget beslutter 

en ramme for antall kvoteflyktninger. Det er en 

forutsetning av de økonomiske rammene for 

Husbankens lån- og tilskuddsordninger er 

tilstrekkelige for å fremskaffe boliger

Nesodden

Øker bosettingen med 7 personer i 2015, samt bestreber seg etter å ta imot 

flere i 2016 21.05.2015 7

"Kommunestyret i Nesodden oppfordrer 

regjeringen til at Norge tar imot 10.000 

kvoteflyktninger fra Syria. Nesodden kan spesielt 

legge til rette for skadde flyktninger som trenger 

habilitering. Kommunestyret ber om at staten 

bidrar med et tilskudd som dekker behovet for 

egnede boliger, og slik setter kommunen i stand til å 

ta dette ansvaret."

Nannestad

Vedtak om at kommunen skal ta imot sin andel av de syriske flyktningene "jfr. 

anmodningen fra den statlige flyktningemyndigheten" 17.06.2015 5? 7?

Legger til grunn at de statlige økonomiske 

virkemidlene blir styrket

Oppegård

Foreløpig innstilling fra rådmannen foreslår å øke bosettingen med 10 ekstra 

flyktninger i 2015, og å ta imot totalt 53 flyktninger i 2016 15.06.2015 10 13

Aurskog-Høland

Foreløpig innstilling om å øke bosettingen av antall flyktninger fra 15 til 17 i 

2015 og fra 15 til 21 i 2016. 15.06.2015 2 6

Økningen forutsetter at de økonomiske 

virkemidlene for bosetting og integrering styrkes.



Skedsmo

Vedtak om å imøtekomme tilleggsanmodningen på 25 personer i 2015 og 32 

personer i 2016 27.05.2015/10.06.2015 25 32 Forutsetter økte statlige økonomiske virkemidler

Hurdal

Vedtak om å fortsatt forholde seg til tidligere vedtak om å bosette ca. 10 

flyktninger i 2015 17.06.2015

Rådmannen bes utrede en sak om fremtidig 

organisering av flyktningetjenesten, herunder 

hvorledes og hvor stor bosetting en kan ta i 2016 og 

årene fremover. Økonomi må hensyntas. 

Nittedal Sier seg istand til å bosette totalt 32 flyktninger i 2015 og 27 flyktninger i 2016 10 9

Forutsetter at det finnes ledige boliger, samt økt 

kostnadsdekning fra staten

Ås

Vedtak om å imøtekomme tilleggsanmodningen på 6 ekstra personer i 2015 

og 8 personer ekstra i 2016 6 8

Asker

Positive til å ta imot flere flyktninger, men avventer konkret anmodning fra 

IMDi

Forutsetter at de statlige økonomiske virkemidlene 

styrkes. Mener også at det økte antallet 

kvoteflyktninger som Stortinget bestemmer skal 

bosettes fordeles forholdsmessig på alle kommuner 

i landet som en konsekvens av at dette er en 

ekstraordinær situasjon og dugnad

Ski Bedt om utsatt frist 17.06.2015

Enebakk Foreløpig innstilling om økning på 3 flyktninger ekstra i 2015 22.06.2015 3

Sørum

Kommunen stiller seg positive til å bosette flyktninger fra Syria, det eksakte 

tallet som kan bosettes oversendes over sommeren når boligsituasjonen er 

mer avklart 24.06.2015 ? ?

Økt bosetting forutsetter at tilskudd til bosetting 

styrkes som anbefalt fra KS

Oslo

Oslo Vedtak: bystyret gir byrådet fullmakt til å bosette inntil 811 flyktninger i 2015 20.05.2015 291

Ber om økte statlige økonomiske virkemidler. 

Anmodning om bosetting for 2016 vil bli behandlet i 

ordinær budsjettprosess.

Hedmark

Våler (Hedmark) Øker bosettingen fra 0 til 6 personer i 2015 22.06.2015 6

Folldal Vedtak om 10 flyktninger i 2016, dvs. 4 ekstra 17.06.2015 4 Støtter KS sitt krav om økt integreringstilskudd

Eidskog Vedtak: kan bosette 8 kvoteflyktninger, når nye boliger er klare 31.07.2015 3?

Forutsetter fullfinansiering fra staten. Ønskelig at 

flyktningene har personnummer når de ankommer 

kommunen. Kommunen er positiv til å bosette flere 

i 2016 dersom ovennevnte forutsetninger er på 

plass

Os (Østerdalen)

Øker ikke antallet bosettingsplasser, har sagt ja til opprinnelig anmodning på 

10 i 2015 og 2016 20.05.2015

Trysil

Vedtatt å bosette ytterligere 10 flyktninger i 2015 (inkl. i dette er en familie 

på 6 personer som kommunestyret sluttet seg til i møtet 28.4.2015). Bosetter 

totalt 20 i 2016, en økning på 10 16.06.2015 10 10

Tynset Vedtak om å bosette 12 ekstra i både 2015 og 2016 09.06.2015 12 12

Tolga Vedtak om å øke bosettingen med 4 personer ekstra for 2015 og 2016 21.05.2015 2 2

Forventer at regjeringen øker satsene for 

integreringstilskudd og rammene for bygging av 

boliger øker

Åmot Foreløpig vedtak om å øke bosettingen på 4 personer pr. år i 2015 og 2016 10.06.2015 4 4



Ringsaker

Foreløpig positiv innstilling til å "delta i den nasjonale dugnaden for å bosette 

flyktninger fra Syria på lik linje med alle landets kommuner" 17.06.2015 Økt bosetting forutsetter fullfinansiering fra staten

Løten Bedt om utsatt frist September 2015

Stortingets beslutning om det skal tas imot flere 

overføringsflyktninger vil være styrende for om det 

vil bli fremmet sak om tilleggsanmodning eller ikke.

Hamar

Positive til moderat økning, men avventer konkret anmodning fra IMDi og 

deretter politisk behandling av denne

Forventer full statlig finansering for å kunne øke 

bosettingen

Nord-Odal Bedt om utsatt frist 18.06.2015

Stor-Elvdal "Kan ta imot 5-10 flyktninger fra Syria jf. tilsendte forespørsel"

Alvdal Endelig vedak om å øke bosettingen med 5 ekstra personer i 2015 27.05.2015 5

Evt. ekstra bosetting i 2016 avhenger av 

boligsituasjonen

Åsnes Vedtak om å bosette ytterligere 8 overføringsflyktninger pr. år i 2015 og 2016 8 8

Forutsetter at staten dekker alle økte utgifter, samt 

at man klarer å skaffe til veie tilstrekkelig antall 

boenheter og at flyktningtjenesten tilføres økte 

ressurser for å ivareta overføringsflyktningene fra 

Syria.

Elverum

Avventer konkret anmodning fra IMDi, men er foreløpig positive til å øke 

bosettingen med 10 personer pr. år i 2015 og 2016 10 10

Sør-Odal Vedtak om å bosette 5 ekstra flyktninger i 2015 og 2016 16.06.2015 5 5 Økt bosetting forutsetter fullfinansiering fra staten

Oppland

Lesja Positive til å øke bosettingen utover opprinnelig anmodning i 2016 18.06.2015 ? ?

Antall ikke avklart, ber om forlenget tidsfrist ut 2017 

for å kunne skaffe til veie boliger. Utarbeider 

boligsosial plan høsten 2015.

Vestre Toten Bedt om utsatt frist 18.06.2015

Vestre Slidre

Vedtak: åpne for økt mottak av flyktninger dersom dette blir sett i 

sammenheng med ny drift av Lundeskogen mottak 18.06.2015

Gausdal Bedt om utsatt frist Juni

Sør-Fron Bedt om utsatt frist 10.06.2015/22.06.2015

Kommunens intensjon er å øke 

bosettingskapasiteten, men det forutsetter økte 

statlige økonomiske virkemidler

Gran

Endelig vedtak om økning i bosettingen på 10 personer årlig i 2015, 2016 og 

2017. Familiegjenforening kommer i tillegg. 07.05.2015 10 10

Det legges vekt på å bosette overføringsflyktninger, 

personer som har fått asyl, familier fra mottak, 

enslige menn og kvinner.

Ringebu

Har tatt imot utfordringen i tilleggsanmodningen ved å allerede bosette 

utover IMDis anmodning, dvs. har bosatt 17 personer i 2015 og 14 personer i 

2016 26.05.2015 7 4

Nordre Land

Vedtak om å øke bosettingen med 9 ekstra personer i 2015 og 6 ekstra 

personer i 2016 19.05.2015 9 6 Forutsetter tilgang på egnede boliger

Øystre Slidre

Vedtak om å øke bosettingen med inntil 10 ekstra personer i 2015. Avventer 

bosetting for 2016 til budsjettet er vedtatt 21.05.2015 10

Forutsetter økning i statlige økonomiske 

virkemidler, samt at konkrete bosettinger tilpasses 

kommunens kapasitet med boliger og 

tjenesteapparat

Lillehammer Vedtak om å øke bosettingen fra 135 til 175 i perioden 2014(2015?)-2016 Juni 20? 20? Familiegjenforening kommer i tillegg. 



Nord-Fron Øker ikke antall bosettingsplasser i 2015 og 2016 22.05.2015

Vil ved en eventuell styrking av statlige økonomiske 

virkemidler vurdere økt bosetting på nytt.

Etnedal Øker foreløpig ikke antall bosettingsplasser for 2015 og 2016 20.06.2015

Gjøvik

Øker vedtaket om bosetting med 31 personer i 2015 og med 17 personer i 

2016 28.05.2015 31 17

Under forutsetning av Stortingets vedtak om 10 000 

kvoteflyktninger i 2015-2016. Oppfordrer også til 

økte statlige økonomiske virkemidler

Sør-Aurdal Vedtak om å ta imot 4 ekstra for 2015 og 5 ekstra for 2016 Juni 4 5

Sel

Vedtak om å bosette til sammen 24 flyktninger i 2015 og 21 flyktninger i 

2016. 14 11 Forutsetter økte statlige økonomiske virkemidler

Østre Toten Bedt om utsatt frist 09.09.2015

Søndre Land Øker ikke bosettingsplasser per nå 22.06.2015

Vil avvente å gi tilbakemelding om 2016 etter 

politisk behandling av flyktningarbeidet i Søndre 

Land høsten 2015

Lom Vedtak om å bosette 7 ekstra i 2015 og 4 ekstra i 2016 26.05.2015 7 4

Forutsetter at boligsituasjonen tillater en økning i 

plasser, samt at integreringstilskuddet økes

Vang Bedt om utsatt frist 18.06.2015

Skjåk

Foreløpig positiv innstilling om å ta imot 26 flyktninger totalt i 2015 og 2016, 

dvs. 6 ekstra plasser totalt Juni 3 3

Ønsker særlig å ta imot enslige mindreårige 

asylsøkere (ca. 10 av de 26 ekstra plassene)

Dovre Foreløpig ja til å bosette 3 ekstra flyktninger i både 2015 og 2016 3 3

Forutsetter statlig finansiering. Opprinnelig 

anmodning fra IMDi er 10 i 2015 og 10 i 2016.

Øyer Foreløpig innstilling fra rådmannen om å si ja til tilleggsanmodningen 18.06.2015 5 7

Nord-Aurdal

Vedtak om å ta sikte på å bosette 10 ekstra flyktninger i 2015. For 2016 vil 

kommunen ta stilling til saken høsten 2015 18.06.2015 10 Forutsetter økte økonomiske virkemidler fra staten

Nord-Fron

Endelig vedtak om økning i bosettingen fra 15 til 32 flyktninger i 2015, og fra 

15 til 27 flyktninger i 2016 26.05.2015 17 12

Forutsetter økte økonomiske ressurser fra staten, 

og at det finnes tilgjengelige boliger i kommunen

Lunner Vedtak om å øke bosettingen med 10 personer i både 2015 og 2016 07.05.2015 10 10

Buskerud

Gol Vil ta imot til sammen 17 flyktninger i 2015 16.06.2015 7?

Vil fremme ny sak om bosetting av flyktninger i 2016 

i løpet av høsten 2015

Drammen

Positive til en økning på 40 personer ekstra i 2015 og i 2016. Endelig vedtak 

fattes i bystyret. 16.06.2015 40 40

Drammen kommune vil be regjeringen vurdere 

muligheten for at integreringstilskuddet dekker 

kommunenes utgifter, at tilskuddet til 

norskopplæring ikke avkortes og at egenandelen til 

enslige mindreårige endres slik at kommunene ikke 

påføres utgifter. Vil også invitere nabokommuner til 

å benytte seg av tjenester i Introduksjonssenteret, 

dersom de ønsker det.

Nore og Uvdal

Vedtak i formannskapet: vil bosette ytterligere 6 personer i 2015 og inntil 12 

personer i 2016 18.05.2015 6 2

Med forbehold om godkjenning i kommunestyret i 

juni. Ønsker å bosette personer som kan 

kommunisere på engelsk

Flesberg Foreløpig innstilling: øker bosettingen fra 10 til 14 personer i 2015 18.06.2015 4

Rollag

Vedtak i kommunestyret om å bosette 10 flyktninger i 2015 og 14 flyktninger 

i 2016 28.05.2015 10 14

Analyse og plan for hva som skal til for økt bosetting 

i Rollag legges frem for kommunestyret september 

2015



Røyken

Vedtak i formannskapet: vil bosette 13 syriske flyktninger i 2015 og 17 nye i 

2016 21.05.2015 13 17

Flå

Vedtak om å ta imot en barnefamilie ekstra utover det antall som er bestemt 

i tidligere sak 18.06.2015 ? ?

Oppfordrer departementet til å øke 

integreringstilskuddet for å dekke reelle utgifter til 

etablering og skyss

Hol Vedtak om å bosette 5 ekstra i 2015 Juni 5

Vil fremme ny sak om bosetting av flyktninger for 

neste planperiode (2016-2019) etter at nytt 

kommunestyre er trådt i kraft

Øvre Eiker Vedtak om å øke bosettingen fra 20 til 30 personer i 2015 10

Forutsetter at det er mulig å skaffe boliger. Ber 

departementet vurdere mulighetene for økning i 

tilskuddene

Kongsberg Bedt om utsatt frist Juni

Hole Positive til å øke bosettingen til maks. 18 personer årlig i 2015 og 2016

Nedre Eiker Vedtak i kommunestyret om å øke bosettingen fra 30 til 45 personer pr. år 15 15

Kommunestyret ber samtidig om at Stortinget 

vedtar økt integrerings- og boligtilskudd

Ål Vedtak om å øke bosettingen til 15 personer pr år i 2015 og 2016 5 5

Under forutsetning om at Stortinget øker tallet på 

kvoteflyktninger fra Syria. Ber om økning i 

integreringstilskuddet slik at kommunens reelle 

utgifter blir dekket, og fordele det over ti år

Ringerike Vedtak om økning i bosettingen fra 45 til 71 i 2015 og fra 45 til 59 i 2016 28.05.2015 26 14

Forutsetter at staten dekker merutgiftene til 

bosetting og oppføling av flyktningene. Er positive 

til utnyttelse av Hvalsmoen transittmottak inkludert 

"midlertidige brakker" for å avhjelpe en økning av 

flyktninger fra Syria

Krødsherad Foreløpig innstilling om å øke bosettingen med 4 personer i 2015 4 Forutsetter full kostnadsdekning

Hurum Vedtak om bosetting av ytterligere 12 personer i både 2015 og 2016 16.06.2015 12 12

Familiegjenforening kommer i tillegg. Ønsker 

fortrinnsvis å ta imot familier

Lier

Vedtatt å øke bosettingen med 10 personer utover allerede vedtatte kvote 

på 30 personer for 2015. Familiegjenforening kommer i tillegg. 16.06.2015 10

Bosetting for 2016 avgjøres i november 2015. 

Kommunen/NAV Lier bemerker at en styrking av de 

økonomiske virkemidlene for bosetting og 

integrering av flyktninger vil kunne øke muligheten 

for kommunene til en økning i 

bosettingskapasiteten i 2015 og 2016

Vestfold

Andebu

Vedtak: øker bosettingen fra 10 til 24 personer i 2015 og fra 5 til 21 personer i 

2016 16.06.2015 14 16

Vedtaket forutsetter en garanti for Husbanktilskudd 

til anskaffelse av minst 8 utleieboliger

Lardal Tar imot en ekstra familie på inntil tre personer  i 2015 Juni 3

Tønsberg

Vedtak i bystyret om å si ja til tilleggsanmodning. Øker bosettingen fra 45 til 

86 personer i 2015 og fra 45 til 72 personer i 2016 20.05.2015 41 27

Holmestrand Vil bosette 8 kvoteflyktninger i både 2015 og 2016 17.06.2015 8 8

Svelvik Bedt om utsatt frist 15.06.2015

Nøtterøy Vedtak om å øke bosettingen med 8 personer i 2015 og 13 personer i 2016 27.05.2015 8 13 Forutsetter økte statlige økonomiske virkemidler

Tjøme

Vedtak om å øke til 10 personer utover tidligere vedtak, totalt 15 personer i 

2015. Øker til 15 personer utover tidligere vedtak, totalt 20 personer. 20.05.2015 10 15

Forutsetter økte statlige tilskudd. Evt. 

familiegjenforening kommer i tillegg.



Horten

Foreløpig innstilling er positiv til å etterkomme departementets anmodning 

(hhv. økning 13 personer i 2015 og 17 personer i 2016) 27.04.2015 13 17 Forbereder konkret politisk behandling

Sande

Foreløpig positiv innstilling om å ta imot 24 flyktninger i 2015 og 21 

flyktninger i 2016 17.06.2015 9? 7?

Rådmannen forutsetter at de økonomiske rammer 

og betingelser muliggjør et godt integreringsarbeid.

Re

Øker bosettingen fra 15 til inntil 30 i både 2015 og 2016, inkludert 

familiegjenforening 15 15

Kostnadene forbundet med bosetting av ekstra 

flyktninger må finansieres av staten

Stokke Vedtak om å bosette inntil 40 personer i 2015 og inntill 33 personer i 2016 15.06.2015 20 13

Larvik

Intensjon om å øke bosettingskapasiteten med 21 personer i 2015 og 27 

personer i 2016 17.06.2015 21 27

Forventer fullfinansering fra staten, samt legger til 

grunn at Husbankens tilskudd til utleieboliger følger 

det økte behovet. 

Telemark

Skien Bedt om utsatt frist 18.06.2015

Kragerø Vil øke bosettingen i 2015 med inntil 5 ekstra Høsten 2014

Forutsetter at ekstrabevilgningen på kr 250 000 kr 

overføres til Enhet for kompetanse og integrering til 

finansiering av en boveileder. 

Siljan Øker ikke antall bosettingsplasser 28.04.2015

Nissedal Øker ikke antall bosettingsplasser i 2015, men vil vurdere økning fra 2016 27.11.2014 4

Bosetter allerede 5 flere i 2015 enn opprinnelig 

anmodning fra IMDi

Fyresdal Øker ikke antall bosettingsplasser

Nome

Vedtak: positive til bosetting av flyktninger i henhold til spørsmål fra 

statsråden 18.06.2015 ? ?

Ber rådmannen avklare antall flyktninger det er 

behov for at kommunen bosetter i 2015 og hvilken 

økonomisk kompensasjon som er tilgjengelig, etter 

vedtatt forlik i Stortinget

Sauherad Positive til å øke bosettingen i 2015 og 2016 07.05.2015 7 9

Skriver at full kostnadsdekning er en forutsetning 

for å øke bosettingen i kommunen

Bø Vedtak om å kunne ta imot 10 ekstra flyktninger i både 2015 og 2016 15.06.2015 10 10

Bamble

Kommunen skal øke mottak av flyktninger i 2015 og 2016 fra 40 til inntil 50 

personer. Familieinnvandring kommer i tillegg. 18.06.2015 10 10

Forutsetter at staten og KS blir enige om at staten 

dekker kommunens merkostnader fullt ut og at 

flyktniinger som allerede sitter i norske mottak 

prioriteres.

Vinje

Foreløpig innstilling om å øke bosettingen med 5 ekstra i 2015 og 8 ekstra i 

2016 18.06.2015 5 8

Vil vurdere å bosette ytterligere 5 personer i 2015 

dersom boligmangelen løses

Porsgrunn Øker ikke antall bosettingsplasser i 2015 og 2016 21.05.2015/28.05.2015

Seljord

Vedtak i formannskap:  Seljord kommune kan busette inntil 10 personar ut 

over dei 7 personane som allereie skal busettast i 2015, samt at vi aukar talet 

som skal busettast i 2016 til inntil 16 personar. 11.06.2015 5

Bør i hovedsak legges vekt på å ta imot 

barnefamilier fra Syria. Mottak i 2016 og 2017 blir 

vurdert samtidig med arbeid med bosettingsplan 

høsten 2015

Tinn Bedt om utsatt frist 11.06.2015

Drangedal

Vedtak om å imøtekomme anmodningen om å bosette inntil 9 flere i 2015 

fordelt på 5 kvoteflyktninger fra Syria og 4 fra mottakene, og inntil 6 ekstra i 

2016. 11.06.2015 9 6

Hjartdal Endelig vedtak om å ta imot 7 flyktninger ekstra i 2015 og 4 ekstra i 2016 03.06.2015 7 4 Forutsetter økte statlige økonomiske virkemidler



Notodden Vedtak om å bosette 15 ekstra i 2015 og 19 ekstra i 2016 15 19 Gjelder syriske flyktninger

Tokke Vedtak om å bosette ytterligere 4 flyktninger i 2015 og 5 flyktninger i 2016 4 5

Ber IMDi om å få tildelt min. 1 barnefamilie per år, 

og gjerne flyktninger som er vant med å bo på 

landet. 

Aust-Agder

Gjerstad

Avventer politisk behandling av saken til evaluering av flyktningarbeidet i 

kommunen er gjennomført Høst 2015

"På generelt grunnlag henstiller Gjerstad kommune 

sterkt til at regjeringen bevilger ekstraordinære 

midler til kommunene ved internasjonale kriser"

Risør

Vedtak om å bosette inntil 35 flyktninger årlig i 2015 og 2016, hvorav fem er 

enslige mindreårige flyktninger 28.05.2015 10 10

Økningen forutsetter økning i tilskuddene. All 

familiegjenforening kommer ikke automatisk i 

tillegg, dette må ses i en sammenheng og Risør 

kommune vil gå i en dialog med IMDi dersom antall 

familiegjenforeningssaker overstiger fem 

flyktninger.

Arendal Avventer konkret anmodning

Grimstad

Vedtak: positive til å imøtekomme tilleggsanmodningen på totalt 26 ekstra i 

2015 og 14 ekstra i 2016 22.06.2015 26 14

Kommunestyret ber Rådmannen vurdere om det er 

mulig for Grimstad kommune å ta imot flere 

flyktninger enn det antallet det er anmodet om. 

Forutsetningene må være at dette blir fullfinansiert 

fra staten.

Valle Øker bosettingen fra 45 til 48 personer 27.05.2015 3

"Talet på flyktningar, inkl. familiegjenforeining  som 

Valle kommune til ei kvar tid kan ha innanføre ein 5-

årsperiode er no auka til 48 flyktningar. "

Tvedestrand

Er i utgangspunktet positive til økning i bosettingen. Vil ta endelig stilling til 

mottak av antall flyktninger når statens rammevilkår er endelig avgjort. 16.06.2015

Økning i bosettingen forutsetter at staten sørger for 

en tilfredsstillende overføring til kommunen som 

dekker de forventede reelle kostnader.

Iveland

Foreløpig positiv innstilling om å ta imot inntil 4 personer ekstra i 2015 og 

inntil 4 personer ekstra i 2016 4 4

Forutsetter at kommunen tildeles familier med to 

eller flere familiemedlemmer, økning i 

integreringstilskuddet, ekstra transporttilskudd til 

flyktninger som bosettes i kommuner med liten el. 

ingen offentlige kommunikasjonsmidler, tilføring av 

tilskuddsmidler ved behov for etablering av 

flyktningeboliger, samt øremerket tilskudd til 

barnehage og grunnskole som bør dekke 

ekstrautgiftene som bosetting medfører til 

morsmålsundervisning og tolkeutgifter.

Birkenes Bedt om utsatt frist Juni

Åmli Tar imot 5 ekstra flyktninger per år de tre neste årene 18.06.2015 5 5

Vegårshei Vedtak om å bosette 5 ekstra flyktninger i 2015 og 2016 16.06.2015 5

"Kommunen vil rette en sterk henstilling til 

regjeringen om å følge opp med nødvendige økte 

bevilgninger knyttet til dugnaden for bosetting av 

syriske flyktninger"

Vest-Agder

Audnedal Vedtak om å ta imot inntil 4 flyktninger ekstra i 2015 og inntil 5 ekstra i 2016 25.06.2015 4 5



Lyngdal Vedtatt å bosette 26 ekstra personer i 2015 og 16 ekstra personer i 2016 21.05.2015 26 16 Forutsetter fullfinansiering fra staten

Marnardal Bedt om utsatt frist Juni

Foreløpig ikke fattet vedtak, men det er politisk vilje 

til å ta ansvar for å løse den pågående 

flyktningkrisen, uten at det er tallfestet hvor mange 

ekstra Marnardal vil kunne ta imot. 

Mandal

Vedtak i bystyret: Positive til å bosette inntil 13 ekstra flyktninger i 2015 og 17 

ekstra flyktninger i 2016 21.05.2015 13 17 Forutsetter økte statlige økonomiske virkemidler

Kristiansand

Bystyret avventer endelig anmodning fra IMDi. Innstilt på å ta sin andel 

syriske flyktninger dersom Norge skal ta imot et gitt antall Forutsetter økte statlige økonomiske virkemidler

Vennesla

Vedtak fra kommunestyret viser at kommunen vil ta imot sin andel av 

flyktningene som venter i mottak, samt sin andel dersom mottaket av syriske 

flyktninger økes til 10 000 over to år. 21.05.2015

Konkret løsning vil bli behandlet politisk over 

sommeren.

Søgne Bedt om utsatt frist Oktober 2015

Er i prosess med å utarbeide ny flyktningplan for 

2016-2018, vil ta stilling til økt bosetting i oktober 

2015.

Farsund

Under forutsetning om økte tilskudd fra staten vil kommunen antakelig øke 

bosettingen med 15 personer, fra 35 til 50 i 2015 og 2016. 21.05.2015 15 15 Forutsetter økning i statlige tilskudd.

Sogndalen Avventer konkret anmodning, men er foreløpig positive

Forutsetter at staten bidrar med en finansiering 

som fullt ut dekker kostnadene for å ivareta en 

tilfredsstillende oppfølging.

Åserall Bedt om utsatt frist September/oktober 2015

Kvinesdal

Vedtak: positive til å ta imot sin andel flyktninger i løpet av 2015 og 2016, 

utover de 80 flyktningene  som allerede er vedtatt bosatt i årene 2014-2016. 

Fremmes egen sak til k-styret når det foreligger konkret anmodning fra IMDi 24.06.2015 ? ?

Forventer at staten yter tilstrekkelig tilskudd til 

kommunen

Flekkefjord

Vedtak: positive til å øke antallet bosatte flyktninger fra vedtatt 40 til inntil 63 

flyktninger i 2015. Vil signalisere vilje til å øke antall flyktninger også i 2016 25.06.2015 23 ?

Økningen i 2015 er under forutsetning av at 

kommunen klarer å skaffe boliger

Rogaland

Sokndal Stiller seg positive til å ta imot 10 flyktninger per år i 2015 og 2016 15.06.2015 10 10

Ønsker primært barnefamilier. Legges opp til at 

arbeidet med mottak av flyktninger holder seg 

innenfor en budsjettramme som tilsvarer tilskuddet 

fra staten

Eigersund

Stiller seg positiv til å motta den relative andelen av ekstra flyktninger ut over 

allerede vedtatte mottak av 35 flyktninger i 2015 og 2016 11.06.2015/15.06.2015

Lund

Vedtatt å øke bosettingen med 50% utover tidligere vedtak, totalt 15 

personer i 2015 og 15 personer i 2016 5 5

Vil ila. høsten 2015 vurdere ytterligere økning i 

bosettingen dersom rammevilkårene endres

Suldal

Endelig vedtak om å øke bosettingen til fra 10 til 20 personer i 2015 og fra 10 

til 20 personer i 2016. Vedtatt å bosette 10 personer i 2017 19.05.2015 10 10

Stavanger

Vedtak om å ta imot til sammen 104 ekstra flyktninger i 2015 og 2016. Vil 

jobbe for å bosette 250 syrere i 2015 og 2016 12.06.2015 52? 52?

Forutsetter økt intregreringstilskudd samt 100% 

refusjon for barnevernutgifter til enslige 

mindreårige gjeninnføres.

Bjerkreim

Vedtak om å ta i mot inntil 10 flyktninger i 2015, 5 flyktninger i 2016 og 5 

flyktninger i 2017. Inntaket det enkelte år er fleksibelt innenfor rammen av 

20 flyktninger for perioden 2015-2017, inkludert familiegjenforening. 27.05.2015 10 5

Vedtaket fattes med forbehold om at kommunen 

klarer å fremskaffe tilstrekkelig antall boliger. 

Ønsker fortrinnsvis å bosette familier



Gjesdal Avventer til resultatet fra Stortingsforhandlingene foreligger

Positive til å ta imot flere utover den ordinære 

anmodningen fra IMDi, men ønsker avklaringer i 

forhold til statens økonomiske bidrag.

Sandnes

Positive til å bosette økt antall flyktninger i 2015 og 2016. Dette kan likevel 

ikke realiseres fullt ut med totalt 110 i 2015 og 92 i 2016, men ved å se årene 

under ett. 19.05.2015 ? ?

Forutsetter økning av statlige økonomiske 

virkemidler. Formannskapet fatter vedtak ved 

forespørsel. Kommunen avventer konkret 

anmodning.

Finnøy Positive til å øke mottaket i tråd med forespørselen fra departementet 11.06.2015/17.06.2015 7 5 Forutsetter at kommunen klarer å skaffe boliger

Hå Vedtak om å ta imot 5 ekstra i 2015 og 5 ekstra i 2016 11.06.2015 5 5

Dersom statlige satser for integreringstilskudd blir 

klart forbedret, vil kommunen komme tilbake til 

spørsmålet om å ta imot flere i 2016.

Strand

Vedtak om å øke bosettingen med totalt 20 personer ekstra i 2015 og 2016. 

Vedtaket justeres i samsvar med angjeldende vedtak i Stortinget 10 10

Forutsetter styrking av de økonomiske virkemidlene 

fra staten

Sola

Endelig vedtak i formannskapet om å bosette 5 ekstra personer i 2015 og 15 

ekstra personer i 2016 5 15 Forutsetter fullfinansiering fra staten

Hjelmeland

Innstilling til kommunestyret om å ta imot 5 ekstra flyktninger i 2015 og 5 

ekstra i 2016 17.06.2015 5 5 Forutsetter fullfinansiering fra staten

Vindafjord

Vedtak om å bosette 22 nye flyktninger i 2015 og 17 nye flyktninger i 2016, 

dvs. 2 ekstra plasser i 2015 26.05.2015 12 7 Forutsetter økning i statlige økonomiske virkemidler

Klepp Bedt om utsatt frist Høsten 2015

Time Vedtak om bosetting av inntil 10 ekstra personer i 2015 16.06.2015 10

Mottaket gjelder bosettingsklare syriske flyktningar 

på asylmottak og/eller syriske kvoteflyktningar via 

FN. Eventuell økning i bosettingen i 2016 vil 

behandles høsten 2015

Rennesøy Vedtak om å ta imot 10 ekstra syriske flyktninger 21.05.2015 10 Forutsetter statlig finansiering

Karmøy

Rådmannens innstilling: positiv til å bosette 15 ekstra flyktninger i 2015, samt 

15 ekstra i 2016 16.06.2015 15 15 Forutsetter full kostnadsdekning

Forsand Endelig vedtak om å ta imot inntil 5 flyktningfamilier i perioden 2015 og 2016 20.05.2015 ? ?

Randaberg

Vedtak i kommunestyret om å øke bosettingen fra 25 til 48 flyktninger i 2015 

og fra 28 til 40 i 2016 Juni 23 12

Forutsetter full kostnadsdekning. Endelig vedtak 

fattes i forbindelse med behandling av årsbudsjettet 

2016 og økonomiplan 2017-2019 slik at tverrfaglig 

ressursbehov avklares og budsjetteres. 

Kvitsøy Bedt om utsatt frist Høst 2015

"Kvitsøy kommune ser det totale behovet, og det 

nasjonale felles ansvaret, i forhold til både 

flyktninger som oppholder seg i motta og krisen i 

Syria. Kommunestyret vil dermed i løpet av høsten 

2015 gjøre en helhetsvurdering knyttet til 

fremtidige mottak av flere flyktninger."

Sauda

Vedtatt å ta imot 2 familier med totalt inntil 10 personer fra Syria i 2015 og 

2016 17.06.2015 10 10?

Utsira

Vedtak om å ta imot to ekstra flyktningfamilier med familiegjenforening 

utover vedtak fattet av kommunestyremøtet 19.12.2013 28.08.2015 ? ?

Forutsetter økte statlige midler, samt at kommunen 

får ta del i utvelgelsesprosessen av familiene 

sammen med IMDi. 

Hordaland



Sveio Bedt om utsatt frist Juni

Austevoll Vil vurdere å bosette flere fra 2016

Fjell

Vedtatt å øke bosettingen fra 20 til 63 personer i 2015 og fra 20 til 53 

personer i 2016 30.04.2015 43 33

Familiegjenforening kommer i tillegg. Vil vurdere 

ytterligere økning ibosettingen senere dersom det 

er behov. 

Etne Øker bosettingen i 2016 fra ti til femten personer 16.06.2015 5

Øygarden Bedt om utsatt frist 17.06.2015

Austrheim

Vedtak om å øke bosettingen fra 10 personer til 13 personer i 2015, samt 

vedtak om IMDis opprinnelige anmodning på 10 personer for 2016 20.05.2015 3 10

Dersom Noreg tek i mot ekstra tal flyktningar i tida 

framover, vil Austrheim kommunestyre vera positiv 

til å utvida talet på flyktningar vi tar imot

Modalen

Innstillingen til rådmannen er at kommunen skal imøtekomme anmodningen 

om mottak av flyktninger slik departementet ber om. 18.06.2015 3

Mangel på husvære og personell som skal 

tilrettelegge for mottak gjør at bosetting i 2016 og 

2017 er mest realistiske periode for å gjennomføre 

bosetting av måltallet departementet ber om. 

Endelig svar kommer etter 

kommunestyrebehandling.

Bergen Øker ikke antall bosettingsplasser

Understreker at dersom Norge forplikter seg til å 

bosette 10 000 flyktninger i 2015 og 2015 går 

byrådet inn for at Bergen skal bosette sin andel av 

dette. Vil kreve betydelig tilrettelegging for 

kommunen å ta i mot enda flere flyktninger enn det 

kommunen gjør i dag. Forutsetter fullfinansering av 

staten både ved midlertidige og langsiktige 

løsninger. 

Voss

Vedtak om å ta imot flere flyktninger i 2015 og 2016, i 2015 totalt opp mot 48 

flyktninger 10.06.2015/18.06.2015 10 ?

Odda Vedtatt å øke bosettingen med 5 personer i 2015 og 5 personer i 2016 Forutsetter økning i integreringstilskuddet

Kvinnherad Vedtak om å bosette 20 ekstra personer i 2015 og 20 ekstra i 2016 18.06.2015 20 20 Tiltaket finansieres av ekstratilskudd fra staten

Meland Bedt om utsatt frist 08.06.2015/17.06.2015

Granvin herad Bedt om utsatt frist 10.06.2015

Jondal

Foreløpig innstilling om å øke bosettingen fra 0 til 10 personer pr. år i 2015, 

2016 og 2017, som er i tråd med IMDis opprinnelige anmodning. Ingen 

innstilling om å bosette ekstra utover dette 17.06.2015 10

Fitjar

Foreløpig innstilling om å øke bosettingen fra 12 til 16 personer i 2015 og fra 

10 til 15 personer i 2016. 4 5

Oppfordrer regjeringen til å øke de økonomiske 

virkemidlene

Samnanger Bedt om utsatt frist 17.06.2015

Askøy

Vedtatt å bosette 30 flyktninger i 2015 og 40 flyktninger i 2016. 6 enslige 

mindreårige kommer i tillegg pr. år. Rådmannen får fullmakt til å bosette 15 

flere pr. år dersom det er praktisk mulig innenfor rammen 18.06.2015 ? ?

Os Øker ikke antallet bosettingsplasser per nå 28.10.2014

Stord Bedt om utsatt frist



Kvam herad Bedt om utsatt frist 16.06.2015

Masfjorden Bedt om utsatt frist 18.06.2015

Sund Bedt om utsatt frist 08.09.2015

Bømlo

Rådmannens innstilling: Øker bosettingen med 10 flere i 2015 og 18 flere i 

2016 02.06.2015/22.06.2015 10 18

Legger til grunn at Stortinget vedtar å ta samlet 

imot 10.000 kvoteflyktninger fra Syria i 2015 og 

2016

Lindås Vil ta imot 11 ekstra flyktninger totalt i 2015 og 2016 18.06.2015 5? 6?

Meland Øker bosettingen med 8 personer per år i perioden 2015-2017 8 8

Forutsetter at kommunen klarer å etablere nok 

boliger, samt at kommunen bruker 

integreringstilskuddet til å sikre kapasitet i ulike 

tjenestetilbud ut ifra flyktningenes individuelle 

forutsetninger. Forutsetter også at staten 

kompenserer de faktiske utgiftene fullt ut

Vaksdal Øker bosettingen med 5 personer i 2015 og 10 i 2016 5 10

Med forbehold om at kommunen klarer å skaffe 

boliger til alle

Tysnes Øker ikke antall bosettingsplasser per nå

Vil gjøre en videre vurdering av forespørselen for 

2016 i forbindelse med budsjett- og 

økonomiplanarbeidet til høsten

Eidfjord

Vedtak om at administrasjonen skal utrede forutsetninger og konsekvenser 

av en bosetting opp mot det tallet Eidfjord er bedt om. Legges frem sak 

høsten 2015 Høst 2015 Ønsker å bosette familier

Samnanger

Dersom kommunen klarer å skaffe tilstrekkelig med boliger kan Samnanger ta 

imot inntil 20 personer fra Syria i perioden november 2015-sommeren 2016 September 2015 10? 10?

"En jobber videre, både politisk og administrativt, 

med å få dekka alle utgiftene med busetting av 

flyktninger fra statlig hold"

Sogn og Fjordane

Sogndal

Vil være positive til å bosette flere flyktninger i 2015 og 2016 dersom 

Stortinget gjør vedtak om å bosette flere overføringsflyktninger fra Syria. Vil 

ta stilling når det kommer en konkret forespørsel fra IMDi. 04.06.2015 ? ?

Skriver at full kostnadsdekning er en forutsetning 

for å øke bosettingen i kommunen

Eid Positive til en økning på 4 personer ekstra i 2015 04.06.2015 4

Norsktilskuddet er underfinansiert og bør styrkes og 

gjøres mer forutsigbart for kommunene

Vågsøy Positive til å øke bosettingen i 2015 og 2016 18.06.2015 5 5

Forslag om å øke bosettingen fra 10 til 15 personer i 

2015 og fra 10 til 15 personer i 2016.

Flora

Vedtak om å si ja til tilleggsanmodningen, som innebærer å øke fra 45 til 56 

personer i 2015 og fra 0 til 46 personer i 2016 11 46

Fjaler

Ønsker å imøtekomme anmodningen ved å bosette 17 flyktninger i 2015 (av 

disse 4 syriske overføringsflyktninger) og 14 flyktninger i 2016 (av disse 5 

syriske overføringsflyktninger) 22.06.2015 7? 14?

Endelig svar vil bli gitt etter kommunestyremøtet. 

Økning i bosettingen forutsetter styrking av statlige 

økonomiske virkemidler

Luster

Foreløpig innstilling fra formannskapet til kommunestyret om å ta imot 10 

kvoteflyktninger fra Syria i 2015 og 5 i 2016 18.06.2015 10 5

Luster kommune vil understreke at en styrking av de 

statlige økonomiske tilskuddene til bosetting av 

flyktninger vil bedre kommunens muligheter til å 

bosette flere.

Stryn

Vedtatt å øke bosettingen med inntil 7 personer i 2015. Bosetting fra 2016 og 

videre blir evt. tatt opp ved en senere anledning 25.06.2015 7



Vik Positive til å øke bosettingen med 4 personer i 2015 og 5 personer i 2016 4 5

Ber om styrking av de statlige økonomiske 

virkemidlene

Bremanger Bedt om utsatt frist 28.05.2015/18.06.2015

Hornindal Bedt om utsatt frist 18.06.2015

Solund

Foreløpig innstilling om å forsøke å bosette sine første flyktninger fra og med 

høsten 2015 - totalt 19 flyktninger over en toårsperiode ? ?

Endelig fordeling av antall over toårsperioden er 

ikke avklart

Jølster

Bedt om utsatt frist, men drøfting i formannskapet viser positiv vilje til å øke 

bosettingsplassene 16.06.2015

Naustdal Foreløpig drøfting viser at kommunen er positive til å starte med bosetting 18.06.2015

Gulen

Foreløpig positive til å øke bosettingen fra 10 til 17 personer i 2015 og fra 10 

til 14 personer i 2016 13.05.2015 7 4

Forutsetter at noen av disse er familier, og at det 

finnes boliger. 

Gaular Vedtak i formannskapet om å bosette 5 flyktninger i 2015 og 5 i 2016 11.05.2015 5 5

Leikanger Foreløpig positivt innstilt til å ta imot flere flyktninger 18.06.2015

Askvoll

Vedtak i formannskapet om å ta imot 17 flyktninger i 2015 og 15 flyktninger i 

2016 08.06.2015 2

Årdal Øker bosettingen med 5 flyktninger per år i 2016 og 2017 18.06.2015 5 Anbefaler økning i integreringstilskuddet

Møre og Romsdal

Ørskog Øker ikke antall bosettingsplasser 26.03.2015

Ulstein

Foreløpig innstilling viser økning i bosettingen fra 20 til 32 personer i 2015 og 

fra 20 til 27 personer i 2016. Familiegjenforening kommer i tillegg. 18.06.2015 12 7 Forutsetter økte statlige økonomiske virkemidler

Volda Vedtak: økning fra 25 til 40 i 2015 18.06.2015 15

Intensjon om å øke bosettingen i 2016 også, men 

forutsetter økte statlige økonomiske virkemidler

Surnadal Vedtatt en økning fra 15 til 24 personer i 2015 og fra 10 til 21 personer i 2016 18.06.2015 9 11

Tingvoll

Vedtatt å øke bosettingen med 10 personer i tillegg til tidligere vedtak, 5 

personer i 2015 og 5 personer i 2016 19.05.2015 5 5

Forventer at staten fullfinansierer kommunene for 

mottak av flyktninger og at Husbanken har 

økonomisk ramme til å tilby kommunene tilskudd 

på lik linje med dagens ordning. 

Haram

Holder på opprinnelig vedtak om å bosette 22 personer i 2015, men mulig 

økning fra 15 til 22 personer i 2016 18.06.2015 7?

Økning i bosettingen for 2016 forutsetter styrking av 

statlige økonomiske virkemidler. 



Giske

Vedtatt økning i bosettingen fra 10 til inntil 20 flyktninger i 2015 og fra 10 til 

inntil 25 flyktninger i 2016 08.06.2015/18.06.2015 10 15

Legger til grunn at staten øker flyktningetilskuddet, 

og at Husbanken blir tilført midler som gjør det 

mulig å raskt få etablert nye boliger

Sunndal Positive til å øke bosettingen med 15 personer i både 2015 og 2016 15 15

Avventer politisk behandling til det foreligger en 

konkret henvendelse fra departementet

Sandøy

Vedtak om å først kartlegge hva som må til både økonomisk og hvilke 

ressurser kommunen trenger for å klare et slikt arbeid før det blir gitt 

klarsignal til å evt. bosette flere. Målet er å kunne bosette 15 flyktninger i 

året fra 2016 t.o.m. 2019 Oktober 2015

Mener at den statlige støtten må stå i samsvar med 

de reelle utgiftene som må til for at kommunen kan 

ta godt imot de flyktningene som kommer og gi de 

et verdig tilbud

Rindal Øker ikke antall bosettingsplasser utover tidligere vedtak

Med bakgrunn i mangel på boliger og før 

boligkapasiteten økes ved nybygg, har ikke Rindal 

kommune mulighet til å bosette et større antall 

flyktninger enn det vi allerede har vedtak om.

Vanylven

Vedtak i kommunestyret: Øker ikke antallet bosettingsplasser i 2015. Vil 

vurdere å ta imot flyktninger fra Syria i 2016 19.05.2015 ?

Stordal Ser seg ikke i stand til å ta imot flere flyktninger i 2015 22.06.2015

Vil gjøre en ny vurdering av mulighetene for mottak 

i 2016

Rauma

Vedtak om å åpne for bosetting av et mindre antall (eksempelvis 10) 

flyktninger senhøstes 2015. For 2016 forplikter Rauma seg til bosetting av 

ønsket antall – 21 personer. 02.06.2015/16.06.2015 10? 21

Aukra Vedtak om å bosette 24 personer i 2015 og 21 personer i 2016 24 21

Aukra kommune "ser gjerne at noverande 

støtteordningar som gjeld busetting av flyktningar 

vert gjennomgått og eventuelt tilpassa dei faktiske 

kostnadane som kommunane bidreg med"

Halsa

Rådmannens innstilling: Øker bosettingen med 12 ekstra personer i 2015 og 9 

ekstra personer i 2016 11.06.2015 12 9 Økt bosetting forutsetter fullfinansiering fra staten

Stranda Positive til å bosette inntil 16 flyktninger ila. 2016 02.09.2015 16 Inkluderer ikke familiegjenforening. 

Molde Inngått avtale med IMDi om å bosette 60 flyktninger årlig 2015-2018 02.06.2015/17.08.2015 ? ?

Ønsker avklaring på de økonomiske rammene for 

bosetting utover de overnevnte 60 plassene før økt 

bosetting blir effektuert. De økonomiske rammene 

må omfatte avklaring på økning i 

integreringstilskuddet, styrket språkopplæring, 

styrket boligfinansering og mulighetene til å søke 

tilskudd 1 og 2 for familiegjenforente 

familiemedlemmer.

Nesset Øker ikke antall bosettingsplasser per nå 21.05.2015

Fræna

Rådmannens innstilling: bosetter 15 personer i 2015, 20 personer i 2016 og 

25 personer i 2017. 01.06.2015/15.6.2015 15 20

Vil også bosette til sammen 25 personer i 2017. 

Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg.



Midsund Avventer resultatene fra forhandlingene på Stortinget Høsten 2015

Aure Bedt om utsatt frist, men er foreløpig positive 29.06.2015

Forutsetter at staten dekker kostnadene ved 

bosetting fullt ut, og at kommunen klarer å finne 

husvære for det ønskede antall flyktninger

Herøy Endelig vedtak om å øke bosette 20 flyktninger i 2015 og 2016. 23.06.2015 10 10

Vil ta imot 10-15 pr. år fra 2017 og videre. Bosetter 

ikke enslige mindreårige. 

Ålesund

Foreløpig innstilling om å bosette inntil 90 flyktninger i 2015 og inntil 80 

flyktninger i 2016 40 ?

Uavhengig av Stortingets vedtak om å øke kvoten 

for syriske overføringsflyktninger. Forutsetter at 

staten dekker de økte kostnadene.

Sula Bedt om utsatt frist Ila. 2015

Sykkylven

Vedtak om å ta imot 5 ekstra flyktninger inkl. familiegjenforening per år i 

2015 og 2016 15.06.2015 5 5 Ber om økt integreringstilskudd. 

Smøla

Vedtak om å øke bosettingen fra 10 til 13 personer i 2015, og fra 10 til 12 

personer i 2016. 19.05.2015 3 2

Dersom det ikke utløser ekstra kostnader eller 

ekstra belastninger på kommunale ressurser, kan 

inntil to flyktninger fra kvoten for 2016 bosettes i 

2015.

Ørsta

Vedtak om å øke bosettingen fra 15 til 25 personer i 2015 og fra 15 til 27 

personer i 2016 11.06.2015 10 12 Forutsetter økte statlige økonomiske virkemidler

Norddal Øker ikke bosettingen i 2015. Tar imot totalt 5 flyktninger i 2016 18.06.2015

Forutsetning for mottak av flyktninger i 2016 er at 

disse 5 er en familie

Sande Vedtak om å ta imot inntil 10 flyktninger i 2015. Har ikke bosatt de siste årene 18.06.2015 10

Forutsetter at kommunen klarer å fremskaffe 

nødvendige boliger. Vil også peke på at styrking av 

de økonomiske virkemidlene vil gjøre det lettere for 

en kommune som Sande å ta imot flyktninger

Averøy Øker bosettingen med 10 personer i 2016 22.06.2015 10 Forutsetter økt tilskudd fra staten

Kristiansund

Vedtak: tar imot 10 ekstra flyktninger i 2015, 15 ekstra i 2016 og 15 ekstra i 

2017 23.06.2015 10 15 Forventer at staten dekker ekstrautgiftene



Vestnes Øker ikke bosettingen per nå 18.06.2015

"Vestnes kommune har busett etter planen med 

tillegsbusetting på 10 personar i 2015 grunna 

familiegjenforening. Dersom flyktningetenesta får 

gjennomført årets busetting på ein forsvarleg måte 

tidleg haust 2015, vil kvoten for busetting for 2016 

starte i 2015. Kommunestyret kan utifrå dette ikkje 

imøtekomme tilleggsoppmodinga for 2015 og viser 

til problemstillingane i saksutgreiinga."

Sør-Trøndelag

Trondheim

Vedtak om å ta imot minst 125 personer årlig. Vedtak på 100 ekstra i 2015 og 

2016. 100 100

Forutsetter at staten dekker den dokumenterte 

underfinansieringen av integreringstilskuddet. Øker 

bosettingen til 371 personer i 2015, og ber 

rådmannen legge inn 400 personer i budsjettet for 

2016.

Malvik Bedt om utsatt frist 16.06.2015

Ørland

Ørland kommune er positive til videre bosetting i 2015 med 4 flyktninger fra 

mottak under forutsetning av tilgjengelige boliger. Deretter en bosetting på 5 

flyktninger fra mottak per år i perioden 2016-2018. Til sammen 19 flyktninger 18.06.2015 4 5

Frøya Bedt om utsatt frist Juni

Åfjord

Vedtak om å øke bosettingen i 2015 med 20 prosent utover det som allerede 

er vedtatt 18.06.2015 ? ?

Vil vurdere om det er mulig å øke bosettingen i 

2016.

Meldal

Foreløpig innstilling om å øke bosettingen med 3 personer i 2015 og 4 

personer i 2016 25.06.2015 3 4 Forutsetter økte statlige økonomiske virkemidler

Klæbu Foreløpig innstilling om å øke bosetting fra 6 til 12 personer i 2015 04.06.2015 6

I forbindelse med at bosettingen av flyktninger for 

2016 tas opp til behandling høsten 2016, ber 

kommunestyret rådmannen utrede mulighetene for 

å leie, kjøpe eller bygge leiligheter/boliger med den 

hensikt å tilrettelegge for en stabil boligsituasjon for 

framtidig bosetting av flyktninger i Klæbu

Hitra Tilbyr bosetting til 10 flyktninger i 2015 og til 10 flyktninger i 2016 18.06.2015

Forventer at staten øker integreringstilskuddet slik 

at det gjenspeiler de reelle kostnadene

Orkdal Vedtak om å øke bosettingen fra 20 til 40 personer per år i 2015 og 2016 27.05.2015 20 20

Rissa Vedtatt å bosette 6 ekstra personer i både 2015 og 2016 6 6 Ønskelig at integreringstilskuddet styrkes

Selbu Positive til å øke bosettingen, bedt om utsatt frist Juni

Behov for økte ressurser for å lykkes i 

bosettingsarbeidet

Røros

Endelig vedtak om økning i bosettingen på 5 personer ekstra i 2015 og 5 

personer ekstra i 2016 5 5

Forventer at statens dekningsbidrag dekker de 

reelle kostnader ved mottak av flyktninger

Bjugn

Vil vurdere mottak av flere flyktninger når vedtaket om å bosette 35 

flyktninger i løpet av 3 år er gjennomført

Melhus

Instilling til kommunestyret om å bosette inntil 52 flere flyktninger i årene 

2015 og 2016 enn det tidligere er fattet vedtak om 17.06.2015 26? 26?

Forutsetter at staten dekker alle ekstrakostnader 

kommunen har med å delta i denne nasjonale 

dugnaden

Oppdal

Vedtak fra kommunestyret viser intensjon om å imøtekomme 

tilleggsanmodning. 7 9

Avhenger av ledig kapasitet i det private 

boligmarkedet. Iverksetter kartlegging av dette 

straks



Hemne

Foreløpig innstilling om å øke bosettingen fra 5 til 10 flyktninger i 2015 og 

med 7 til 12 flyktninger i 2016 16.06.2015 5 5

Snillfjord Bedt om utsatt frist 25.06.2015

Rennebu Vedtak om å bosette 17 flyktninger i 2015 og 14 i 2016 18.06.2015 7 4

Forutsetter at Husbanken gis tilstrekkelige rammer 

til tilskudd til bygging og kjøp av utleieboliger

Midtre Gauldal

Behandles desember 2015. Bosetter sannsynligvis derfor ikke ytterligere i 

2015 Desember 2015

Vil trolig fremmes sak om å bosette 15 personer 

årlig i 2016-2019

Agdenes

Vedtak om å bosette inntil 4 flyktninger fordelt på maksimalt 2 boenheter i 

perioden 2015-2016 02.09.2015 2? 2?

Positive til bosetting av flyktninger i perioden 2017-

2019. Antallet som bosettes i perioden vedtas når 

plan for bosetting og integrering av flyktninger er 

utarbeidet og lagt frem for behandling i 

kommunestyret. 

Nord-Trøndelag

Meråker

Foreløpig innstilling om å bosette 7 ekstra i 2015, dvs. 2 ekstra plasser utover 

IMDis opprinnelige anmodning, samt 11 ekstra i 2016, dvs. 11 ekstra plasser 

utover IMDis opprinnelige anmodning 23.06.2015 2 11

Med forbehold at man klarer å skaffe egnede 

boliger. Familiegjenforeninger kommer i tillegg

Overhalla Vedtatt tilleggsanmodning på 7 ekstra flyktninger i 2015 7

Forutsetter at konkrete bosettinger tilpasses 

kommunens kapasitet med boliger og 

tjenesteapparat. Forespørsel om bosetting av 14 

flyktninger i 2016 og senere år behandles høsten 

2015

Grong Vedtak om å bosette 2 ekstra EMA i 2015 og 4 ekstra flyktninger i 2016 16.06.2015 2 4

Økningen i 2016 søkes løst gjennom å bosette 

personer fra det lokale asylmottaket. Det tas politisk 

initiativ ovenfor KS og sentrale myndigheter for å få 

forlenget integreringstilskuddsordningen fra 5 til 

minimum 7 år, samt redusert nedtrappingen av 

tilskuddet.

Flatanger

Foreløpig innstilling innebærer en økning fra 0 til 10 personer i 2016 og fra 0 

til 10 personer i 2017 18.06.2015 10 10

Forutsetter at man klarer å løse boligspørsmålet. 

Endelig konklusjon i saken kommer i ny sak til 

kommunestyret oktober 2015

Nærøy Positive til anmodning om 7 ekstra flyktninger i 2015. 25.06.2015 7

Vil komme tilbake til anmodningen om bosettin i 

2016 og ser dette i sammenheng med revidering av 

flyktningplan

Lierne Øker ikke antall bosettingsplasser før tidligst våren 2016 08.05.2015

Namsskogan Vedtak i formannskapet om å øke bosettingen med 3 personer i 2015 og 16.06.2015 3 4

Forutsetter at kommunen får dekket de reelle 

utgiftene økningen medfører.

Verdal

Vedtak: stiller seg positive til mottak av flere flyktninger under forutsetning 

av at kommunen får dekt de reelle utgiftene dette medfører. 26.05.2015

Antallet for 2015 og 2016 vil avhenge av antall 

syriske overføringsflyktninger. Endelig vedtak gjøres 

når anmodningen fra IMDi kommer.

Levanger

Foreløpig innstilling: positive til økt bosetting, forutsatt økte statlige 

økonomiske virkemidler 03.06.2015/17.06.2015 ? ?

Antall for 2015 og 2016 avhenger av resultatene fra 

forhandlingene på Stortinget

Steinkjer

Foreløpig innstilling om å øke bosettingen, sannsynligvis ikke i det omfang de 

er bedt om, men rådmannen vurderer det slik at kommunen kan forplikte seg 

til økt inntak. 02.06.2015/04.06.2015 ? ?

Understreker at kommunen er avhengig av full 

kostnadsdekning

Høylandet Vedtak om å ta sikte på å bosette 10 flyktninger i 2015 og 5 flyktninger i 2016 30.06.2015 10 5



Stjørdal

Vedtak om å bosette inntil 60 nye flyktninger i 2015 og inntil 55 nye 

flyktninger i 2016 ? ?

Kommunen legger økt uttak av syriske 

overføringsflyktninger til grunn for det endelige 

antall tilleggsplasser (ut over justert anmodning) 

som stilles til rådighet

Namsos

Vedtak om å ta imot inntil 13 syriske kvoteflyktninger i 2015 og 17 i 2015. 

Antallet kommer i tillegg til allerede vedtatt kvote. 02.06.2015 13 17

Frosta Øker ikke antallet bosettingsplasser per nå

Fosnes

Øker ikke antallet bosettingsplasser per nå, vil vurdere mottak fra og med 

2016

Verran Vedtak om å bosette inntil 10 ekstra flyktninger i 2015 og 2016 10 10 Forutsetter økt integreringstilskudd

Røyrvik

Vedtatt å starte utredning for om mulig å kunne ta imot flyktninger. 

Utredningen skal leveres senest 1. oktober 2015

Snåsa Vedtak om å ta imot 2 ekstra flyktninger i 2015 og 3 ekstra flyktninger i 2016 2 3

Forutsetter styrking av de statlige økonomiske 

virkemidlene. Ber om at det raskt sees på 

smådriftsulempene ved bosetting i mindre 

kommuner slik at små kommuner kan styrkes 

spesielt. Ber om at de nye flyktningene er av samme 

etnisitet som de tidligere bosatte, grunnet 

utfordring med tolketjeneste og lignende

Inderøy

Vedtak i formannskapet om å medvirke til, og øke mottaket av flyktninger i 

2015 og 2016 03.06.2015 ? ?

Under forutsetning av av staten finansierer 

ordningen

Nordland

Rødøy Tar ikke imot flyktninger i 2015 og 2016 12.05.2014

Bindal Tar ikke imot flyktninger i 2015 20.02.2014

Leirfjord

Vedtak i kommunestyret: Øker bosettingen med 5 ekstra personer i 2015 og 7 

ekstra personer i 2016 25.06.2015 5 7 Forbehold: flyktningene skal være fra Syria

Andøy

Vedtatt å bosette inntil 18 flere flyktninger i 2015 (totalt 48) og inntil 10 flere 

i 2016 (totalt 40) 15.06.2015 18 10

Evenes

Vedtak om å ta imot ytterligere 20 flyktninger, fordelt over årene 2015 og 

2016 24.06.2015 10? 10?

Forutsetter økte statlige økonomiske virkemidler, 

samt ledige boliger i kommunen. Kan ta imot 

forholdsvis større antall flyktninger sist i perioden 

dersom dette bedrer andre kommuners mulighet til 

å ta imot kvoteflyktninger umiddelbart

Alstahaug

Administrasjonen vurderer det til at man kan øke bosettingen med 8 

personer i 2015 og 10 personer i 2016 8 10

Forutsetter at man klarer å skaffe boliger, at det 

finnes nok ressurser til oppfølging og kartlegging i 

tjeneste, samt at det er kapasitet i 

voksenopplæringen

Lødingen Foreløpig innstilling er negativ til å øke bosettingen 18.06.2015

Sortland Bedt om utsatt frist Medio juni

Hamarøy Vedtak om å ta imot inntil 6 personer ekstra i 2015 27.05.2015 6

Boligmangel gjør at kommunen per nå ikke kan 

forplikte seg til ekstra bosetting utover vedtatt 

samarbeidsavtale med IMDi 2016.

Bodø

Vedtak om at kommunen kan bosette 112 personer pluss familiegjenforening 

i 2015 02.06.2015/18.06.2015 22

Forutsetter at staten bidrar med økte økonomiske 

virkemidler

Hemnes

Foreløpig innstilling om å bosette 10 personer i 2015 og 15 personer hver av 

de påfølgende år 02.06.2015/16.06.2015 10 15



Sømna

Visjon om å bosette inntil 10 flyktninger årlig fra og med 2015, og vil jobbe 

for vedtak om å bosette inntil 15 flyktninger fra og med 2016 10 15

Tjeldsund

Foreløpig vedtak om å jobbe mot det mål å bosette 10 flyktninger årlig i løpet 

av 3 år Ila. 2. halvår 2015 ? ?

Vefsn Vedtak om å bosette 10 ekstra flyktninger i 2016 20.05.2015 10

Ytterligere bosetting vil ikke kunne skje før 

integreringstilskuddet økes.

Vågan Bedt om utsatt frist Juni

Sørfold Bedt om utsatt frist

Narvik Bedt om utsatt frist August

Vevelstad Bedt om utsatt frist 30.06.2015 Positive til å bosette flere

Saltdal

Vedtak om å bosette 5 ekstra i 2015 og 2016, fam.gjenforening kommer i 

tillegg 17.06.2015 5 5

Ballangen

Vedtatt å bosette 20 flyktninger hvert av årene 2015 og 2016, 

familiegjenforening kommer i tillegg. 18.06.2015 10? 10?

Beiarn Vedtak om å ta imot én flyktningfamilie ekstra i 2015 når botilbudet er klart. 05.09.2015 ?

Vil komme tilbake til behandling av sak vedrørende 

anmodning om bosetting av flyktninger for 2016 og 

for planperioden 2017-2019 når nytt kommunestyre 

kommer på plass

Troms

Balsfjord

Rådmannen kan på nåværende tidspunkt ikke anbefale økt mottak av 

flyktninger i tråd med mottatt henstilling 15.05.2015

Tromsø Vedtatt tilleggsanmodning på  70 ekstra (syrere) i både 2015 og 2016 27.04.2015 70 70 Forutsetter fullfinansiering fra staten

Ibestad Bedt om utsatt frist 22.06.2015/03.09.2015

Kåfjord

Foreløpig innstilling: øker ikke antall bosettingsplasser i 2015, men vil vurdere 

økt mottak fra 2016 dersom tilgangen på boliger blir bedre Medio juni

Administrasjonen bes gjennomføre en kartlegging 

av boligtilgangen i Kåfjord

Harstad Bedt om utsatt frist 02.06.2015/24.06.2015

Skjervøy

Vedtak: positive til å øke bosettingen med 3 ekstra personer i 2015 og 6 

ekstra personer i 2016 06.05.2015 3 6

Tranøy Øker ikke antall bosettingsplasser per nå

Torsken

Vedtak i formannskapet om å øke bosettingen med 4 syriske kvoteflyktninger 

ekstra i 2015 26.05.2015 4

Bardu

Positive til å øke bosettingen i tråd med tilleggsanmodningen. Jobber 

foreløpig med å løse boligmangelen

Lenvik Vedtak om å bosette 15 ekstra i 2015 og 25 ekstra i 2016 25.06.2015 15 25

Ber regjeringen å styrke integreringstilskuddet og de 

samlede tilsagnsrammene for bygging av 

utleieboliger

Målselv Øker ikke antall bosettingsplasser per nå 27.05.2015

Vedtak for videre bosetting av flyktninger fra og 

med 2016 vil bli behandlet politisk ila. høsten 2015

Kvæfjord Bedt om utsatt frist 10.09.2015

Lavangen

Foreløpig innstilling om å øke bosettingen fra 15 til 20 flyktninger per år i 

2015 og 2016 12.06.2015 5 5

Sørreisa

Vil kunne legge til rette for mottak av inntil 35 flyktninger i årene 2016 og 

2017 35?

Forbehold om en tilfredsstillende ressurs- og 

boligsituasjon

Salangen

Vedtak om å bosette 5 ekstra enslige mindreårige asylsøkere (EMA) i 2015 og 

7 ekstra EMA i 2016 01.06.2015 5 7

Forventer at de økonomiske rammene til 

kommunene økes tilstrekkelig



Harstad

Vedtak om å bosette inntil 53 syriske flyktninger, fordelt med inntil 23 i 2015 

og inntil 30 i 2016 24.06.2015 23 30

Kommer i tillegg til det ordinære måltallet for 

bosetting av flyktninger i Alta (60 flyktninger). 

Forutsetter at staten dekker ekstrakostnadene fullt 

ut

Berg Bedt om utsatt frist 18.06.2015

Nordreisa Vedtak om å bosette 25 flyktninger per år fra og med 2015 24.06.2015 15 15

Minimum 50% skal være overføringsflyktninger eller 

flyktninger Norge har avtale om gjennom FNs 

høykommissær for flyktninger. Familiegjenforening 

kommer i tillegg. 

Lyngen Positive til å ta imot 10 familier (?) fra Syria 18.06.2015 ? ?

Forutsetter at det følger med tilstrekkelige midler 

slik at kommunen ikke blir påført ekstrakostnader 

på kort og lang sikt

Berg

Ser ikke mulighet til å ta imot flere flyktninger i 2015 enn det som er vedtatt, 

primært begrunnet i mangel på boliger 18.06.2015

Finnmark

Lebesby

Foreløpig innstilling: positive til økt bosetting i 2016, forutsatt økte statlige 

økonomiske virkemidler 04.06.2015 5

Hammerfest

Vedtak om å øke bosettingen med 8 flere personer i 2015, samt å bosette 

inntil 10 flyktninger fra Syria hvert år i 2015-2016 dersom myndighetene 

vedtar å øke antallet kvoteflyktninger 28.05.2015/04.06.2015 10? 10?

Vadsø

Vedtak fra 2014: forplikter seg til å bosette minst 70 flyktninger i 2015, samt 

uttrykt vilje til å bosette minst 60 flyktninger årlig. 11.06.2015 ? ?

Kan ta imot inntil 20 flyktninger fra Syria dersom det 

økonomiske fundamentet tilsier det. Har bedt om 

skjønnsmidler fra Fylkesmannen pga. omfattende 

bosetting. Endelig svar kommer i 

kommunestyremøtet i juni

Alta Vedtatt som et ekstraordinært tiltak å bosette inntil 30 syrere Juni ? ?

Forutsetter at familier prioriteres, og at kommunen 

klarer å skaffe tilstrekkelig med boliger

Sør-Varanger

Kommunestyret har som intensjon å bosette totalt 100 flyktninger fordelt i 

2015 og 2016 20 20

Nordkapp

Kommunestyret stiller seg positive til anmodningen fra departementet om en 

økning i bosettingen i kommunen 17.06.2015 ? ? Forutsetter styrkede økonomiske tilskudd

Hasvik Øker ikke antallet bosettingsplasser per nå 09.06.2015

Loppa Bedt om utsatt frist

Sum antall ekstra 2386 1948

Det er  341 kommuner som har svart kl. 12.00 i dag. Det gjenstår å gjennomgå alle svarene. 

Alle som ber om utsatt frist blir bedt om å sende saksinnstilling til kommune-/bystyre eller formannskap til departementet innen fristen 27. mai, og deretter bekrefte evt. avkrefte denne i etterkant av møtet.


