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Bykommunene står klare til å bistå regjeringen i å bosette flere flyktninger 

KS storbynettverk viser til at Regjeringen har vedtatt å hente 50 flyktninger fra Moria-leiren på 
Lesvos gjennom EUs relokaliseringsordning. Regjeringen ønsker å hente sårbare familier fra 
Syria med barn. Dette er familier som med stor sannsynlighet vil kvalifisere til opphold.  KS 
storbynettverk støtter dette tiltaket for å avhjelpe en meget vanskelig situasjon for menneskene i 
leiren, men også for greske myndigheter. Dette er i pakt med norske humanitære tradisjoner når 
krisesituasjoner oppstår utenfor våre egne grenser.  
 
FNs høykommisær for flyktninger har i flere sammenhenger påpekt behovet for å få økt antall 
kvoteflyktningsplasser, og anmodet både Norge og andre land om dette.  
 
 I løpet av 2020 har integrering- og mangfolddirektoratet nedjustert sin anmodning om bosetting 
av flyktninger fra 5120 til 3600. Nedjusteringen kom på bakgrunn av koronasituasjonen som 
blant annet medførte innreiserestriksjoner til Norge. I september ble kommunene anmodet til å 
ta imot et lavere antall flyktninger enn først vedtatt. Som følge av dette har kommunene nå 
kapasitet tilgjengelig til å bosette flere flyktninger.  For de enkelte bykommuner i 
storbynettverket utgjør denne ekstra kapasiteten i år følgende antall flyktninger: 
  

Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bærum Kristiansand Tromsø 
73 50 115 50 30 30 50 

  
I landet som helhet har kommunene gjort vedtak om 1300 flere bosettinger enn hva som følger 
av IMDis reviderte anmodning.  
 
Dersom regjeringen i den nåværende sitasjonen vurderer å øke ytterligere mottaket av 
kvoteflyktninger fra FN, vil medlemmene i KS storbynettverk ha kapasitet til å ta imot flere 
flyktninger enn antallet flyktninger som IMDi har anmodet kommunen om å ta imot i 2020.  
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Mottakere: Kunnskapsdepartementet - KD 
  
 

Kopi: Kommunal- og moderniseringsdepartementet - KMD 
Statsministerens kontor - SMK 
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