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Mer enn 5 000 flyktninger med innvilget oppholdstillatelse sitter nå i asylmottak og venter på 

en kommune å bosette seg i. Dette er flere enn noen gang. Blant disse er det om lag 800 barn i 

familier og 120 enslige mindreårige som trenger et hjem. De venter på å etablere seg i en 

kommune, slik at de kan starte på livet i Norge. Det er først i en kommune at de kan slippe å 

leve i usikkerhet og bli en del av lokalsamfunnet, gå i barnehage og på skole som andre barn.  

 

Mange kommuner har bosatt flyktninger i 2013 og mange har svart positivt på statens 

anmodning om å bosette flyktninger i 2014, 2015 og 2016. Til dere vil vi bare si: Tusen takk 

Vi registrerer at bosettingsvedtakene i 2014 er høyere enn i 2013. Likevel er det behov for at 

enda flere kommuner tar ansvar og stiller opp til felles dugnad for å hjelpe. Og det er behov 

for å øke bosettingen ytterligere, først og fremst ved at den enkelte kommune sier ja til å 

bosette det antallet flyktninger som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber om.  

 

Dersom det mot formodning skulle være slik at kommuner som har takket ja til bosetting, selv 

etter en viss tid ikke får tilvist flyktninger fra mottak, ber vi om at Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet får direkte beskjed om dette.   

 

Enkelte kommuner viser til mangel på boligtilbud som begrunnelse for å takke nei til 

bosetting. Vi har forståelse for at dette kan være en utfordring enkelte steder, men vil samtidig 

understreke at det meste er bedre enn livet flyktningene kom fra, og bedre enn situasjonen på 

mottak. Vi oppfordrer kommunene til å se en gang til på mulighetene til å finne 

boligløsninger. 

 

Vi understreker også at selv om det er viktig at enslige mindreårige flyktninger får et godt 

oppfølgingstilbud i kommunen ved bosetting, er det ingen automatikk i at det skal igangsettes 

kostbare barnevernstiltak for samtlige. Det skal ligge en individuell vurdering til grunn, og 

tiltak skal settes inn når det vurderes som nødvendig for å sikre en god integrering.  

  Alle landets kommuner v/ ordfører 
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Integreringstilskuddet blir økt i statsbudsjettet for 2014 slik at statens satser nå er på et høyere 

nivå enn noen gang. Dette er gjort mulig delvis gjennom budsjettstyrking, og delvis gjennom 

omprioritering fra andre tiltak. Vi håper dette også bidrar til at enda flere kommuner melder 

seg til dugnaden og tilbyr bosetting, eller at kommuner som har sagt ja til et lavere antall enn 

anmodningen fra IMDi kan vurdere dette på nytt i sitt første kommunestyremøte.  Vi håper 

også at kommuner som har gjort vedtak for 2014 kan benytte disse til å bosette allerede før 

jul. 

 

 

Med hilsen  

 

 

 

Solveig Horne                         Gunn Marit Helgesen                       Jan Tore Sanner 

Statsråd                       Styreleder Statsråd  

 

 

 

 


