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Om prosjektet 

 

 Dagens bosettingsmodell legger til rette for en god fordeling av bosettings-
ansvaret på landsbasis og for et godt samarbeid mellom staten og den enkelte 
kommune. 

 Imidlertid er det utfordrende å nå måltallene for hvor raskt bosetting skal skje 
etter at oppholdstillatelse er innvilget – hvor antallet lengeventede har vært 
økende de siste årene. Dette skyldes blant annet problemer med å fremskaffe et 
tilstrekkelig antall vedtaksplasser og kommuners mulighet til å si nei til IMDis 
forespørsler om bosetting av enkeltpersoner.  

 Målsetningen med prosjektet har vært å utrede årsakene til at flyktninger og 
tidligere asylsøkere som får opphold opplever stadig økende ventetid før de 
bosettes i en kommune. Evalueringen har søkt å gi svar på hvordan en kan 
redusere oppholdstiden i asylmottak, fortrinnsvis uten at kommuners selvråderett 
i bosettingsarbeidet reduseres. 



Om datainnsamlingen 

 

 Dokumentgjennomgang 

 Tidligere forskning og evalueringer 

 Sentrale dokumenter (stortingsmeldinger, NOU-er, høringer, rundskriv, 
kommunestyreprotokoller etc.) 

 

 Kvantitativ datainnsamling 

 Registerdata fra UDI og IMDi 

 Breddeundersøkelser i ordinære asylmottak og bosettingskommuner 

 

 Kvalitativ datainnsamling 

 Intervjuer med fagpersoner i BLD, KS, IMDi, UDI og Beregningsutvalget, samt et i 
et utvalg bosettingskommuner, ordinære asylmottak og politidistrikter  

 Deltakelse på samling for bosettingsansvarlige i IMDi 



Om bosettingsprosessen 

Fase Sentrale prosesselementer 

Fra positivt vedtak til forkynnelse UDI sender vedtak til ansvarlig politidistrikt. 
Ansvarlig politidistrikt innkaller personen og underretter 
om vedtaket. 

Fra forkynnelse til forespørsel om 
bosetting 

Aktuell IMDi-region får beskjed om vedtak og 
underretter personen og asylmottak. 
Asylmottak gjennomfører bosettingssamtale og 
registrerer opplysninger i felles datasystem.  

Fra forespørsel til utsøking Aktuell IMDi-region forespør kommune om bosetting.  
Kommune svarer på forespørsel. 

Fra utsøking til bosetting i kommune Kommune forbereder bosetting (bolig, 
introduksjonsprogram, skole, helsetjenester etc.) 



Fra vedtak til forkynnelse 

 

 Det er til dels store forskjeller mellom politidistrikter i tidsbruk, bruk av tolk, 
hvordan vedtaket forkynnes  og i hvilken grad det forklares. 

 

 Mottaksansatte må ofte gjennomgå informasjonen med beboeren i etterkant. 
Dette utgjør et betydelig ekstraarbeid for asylmottakene og bryter med fastsatte 
rutiner for arbeidet. 

 

 Det er uklarheter med henhold til ansvarsfordeling mellom politi og asylmottak 
ved forklaring (og forkynnelse) av vedtak. 

 

 Prosessen rundt forkynnelse har liten direkte innvirkning på tidsbruken, men har 
mye å si for bosettingsklares rettssikkerhet. 



Fra forkynnelse til forespørsel 

 

 IMDis regioner opplever utfordringer og til dels stor ressursbruk tilknyttet 
manglende eller feilaktige registreringer fra UDIs side i datasystemet, hvor det er 
uklart hvorvidt et vedtak utløser rett til bosetting. Det etterlyses et tydeligere 
system for informasjon om vedtak og rettigheter. 

 

 Arbeidet med bosettingssamtaler i mottak er som regel effektivt. I de tilfellene 
hvor det blir forsinkelser i gjennomføring av samtaler skyldes det i all hovedsak at 
beboeren har permisjon og ikke befinner seg på mottaket. 

 

 Bosettingssamtalen ses som sentral for å kvalitetssikre opplysninger. Riktige 
opplysninger før bosetting sikrer at kommunenes tilbud er best mulig tilpasset 
beboerens behov. Imidlertid - jo lengre bosettingsklare sitter i mottak, desto 
vanskeligere er det å holde informasjonen oppdatert. Dette forsterker behovet for 
raskere bosetting etter positivt vedtak.  

 



Fra forespørsel til utsøking 

 I de fleste regionene gis kommunene én ukes svarfrist på forespørsel om 
bosetting. Særlig i saker hvor det er særskilte hjelpebehov, og flere instanser 
kobles inn i beslutningen, kan vurderingen ta betydelig lengre tid.  

 

 IMDi må ofte ta kontakt med flere kommuner når den bosettingsklare oppleves 
som utfordrende å bosette. Kommuner knytter avslag hovedsakelig til mangel på 
egnet bolig, men også til ressursmangel, ønske om å bygge opp visse 
nasjonalitetsgrupper/hindre «opphopning» av nasjonalitetsgrupper, og skepsis 
tilknyttet bosetting av enslige på grunn av  potensielle familieinnvandringer. 

 

 Samarbeidet mellom IMDi og kommunene varierer fra sak til sak og fra 
saksbehandler til saksbehandler. Manglende rutinebeskrivelser og manglende 
etterfølgelse av fastlagte rutiner fører til ulik praksis i regionene, både tilknyttet 
hvordan det tas kontakt med kommuner, dialogen som føres, hvilke rammer 
kommunene gis til forhandlinger og oppfølging.  

 



Fra utsøking til bosetting 

 

 Det er i mange tilfeller et godt samarbeid mellom involverte enheter i kommunen 
i bosettingsarbeidet, og ofte er det faste møtepunkter for samarbeid. Imidlertid 
ser det ut til færre kommuner arbeider etter konkrete rutiner for bolig-
fremskaffelse. 
 

 Kommunene opplever særlig utfordringer tilknyttet å sikre rask bosetting av 
personer med særskilte behov og familier med mange barn. Dette handler i stor 
grad om mangel på egnede boliger og omsorgstilbud.  
 

 Det er svært tydelig at boligfremskaffelse forlenger tidsbruken i kommunenes 
bosettingsforberedende arbeid. Utfordringene ser i stor grad ut til å handle om få 
ledige boliger, både i det kommunale boligmarkedet og i det private leiemarkedet, 
lav gjennomstrømming i kommunale boliger, konkurranse om private leieboliger 
og høye husleiepriser i det private markedet.  

 



Sentrale anbefalinger 

 

 Ansvar for forkynnelse av vedtak bør overføres til UDI, hvor viktige elementer er 
forkynnelse kort tid etter fatting av vedtak, bruk av tolk og tilstrekkelig forklaring 
av hva vedtaket innebærer. 

 Det må sikres god saksflyt mellom UDI, IMDi, asylmottakene og kommunene  
gjennom tydelige  samarbeidsrutiner og ansvarsfordeling, gode og effektive 
kommunikasjonslinjer og helhetlige IKT-systemer. 

 Et vedtak om bosetting skal oppfattes som en bindende avtale hvor IMDi forplikter 
seg til å søke ut et visst antall bosettingsklare og kommunen forplikter seg til å 
bosette det gitte antallet. Det bør generelt sett ikke være rom for «forhandlinger» 
om bosetting av enkeltpersoner. Ved bosetting av personer med særskilte behov 
vil det være nødvendig med tettere dialog enn ved generelle bosettinger.  

 Kommuner bør opparbeide gode rutiner for arbeidet – inkludert fremskaffelse av 
boliger - for å sikre at det bosettingsforberedende arbeidet etter utsøking kan skje 
raskt og effektivt, uten at kvaliteten forringes. 

 

 


