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Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise
Jeg vil takke kommunene for den innsatsen dere gjør for å bosette flyktninger i hele landet.
Fra 2011 til 2014 har bosettingen økt fra 5 486 personer til 7 784 personer, og i fjor økte
antallet som ble bosatt med 19 prosent i forhold til 2013. Det er regjeringen og jeg svært
fornøyd med. Utgangspunktet for mitt arbeid med bosetting var at antallet bosettingsklare i
mottak økte i løpet av årene 2012 og 2013 med hele 3 474 personer.
Verden opplever nå en flyktningkatastrofe som vi ikke har sett siden 2. verdenskrig, og
nabolandene til Syria har store problemer med å klare den dramatiske befolkningsøkningen.
Norge bidrar allerede med betydelige midler i nærområdet og vil fortsette med det.
De grunnleggende problemene må løses i nærområdet.
Norge har vedtatt å ta imot 1 500 kvoteflyktninger fra Syria i 2015. For å skaffe til veie et
beslutningsgrunnlag om hvorvidt Norge skal ta i mot flere kvoteflyktninger, ønsker jeg å
undersøke om kommunene har mulighet til å øke bosettingskapasiteten ytterligere i 2015 og
2016. Denne informasjonen vil være viktig når det skal fattes beslutning på nasjonalt nivå om
hvordan Norge kan bidra.
Regjeringen har styrket kommunenes muligheter til å bosette det høye antallet flyktninger
som allerede venter i norske mottak. Integreringstilskuddet for enslige voksne ble økt fra
666 800 kroner til 717 600 kroner i 2014 og ytterligere til 746 200 kroner i 2015, tilskuddet
utbetales over fem år. Fra regjeringens side har vi samlet økt integreringstilskuddet med 300
millioner kroner siden vi tiltrådte. I tillegg mottar kommunene et eget tilskudd til opplæring i
norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Vi har også økt Husbankes tilskudd til
utleieboliger i vår periode. Tilsagnsrammen er økt med til sammen 180 millioner kroner.
Det betyr at det kan gis tilsagn til om lag 1 200 flere utleieboliger.
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Som dere er kjent med var det i utgangen av mars i år 5 256 personer, hvorav 681 barn, som
ventet på bosetting i asylmottak, og gjennomsnittlig ventetid er nå på 9,1 måneder. Jeg er
opptatt av at disse raskt skal bli bosatt i en kommune. I tillegg skal vi i 2015 motta i overkant
av 2 000 overføringsflyktninger i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger, der
1 500 kommer fra Syria.
Totalt i 2015 vil det derfor være behov for å bosette ca. 13 300 personer og kommunen har så
langt sagt seg villige til å bosette 8116. IMDi vil nå gå ut med en lenge planlagt
tilleggsanmodning om 2 500 ekstra bosettinger i 2015. Et vedtak om ytterligere uttak av
overføringsflyktninger vil komme i tillegg. Med en bosetting i 2015 på 8 116 er det i 2016 er
det estimert at det vil være behov for å bosette om lag 14 000, det vil da sitte om lag 7 580
bosettingsklare i mottak ved årsskiftet 2016/2017.
Dersom antallet kvoteflyktninger økes til totalt 10 000 fra Syria over to år, vil det innebære et
behov for å bosette ytterligere 3 500 i 2015 og ytterligere 4 500 i 2016.
På denne bakgrunn ber jeg om tilbakemelding på hvor mange flyktninger din kommune
eventuelt kan bosette i løpet av 2015 og 2016. Vedlagt følger en liste som viser hvor mange
flyktninger det kan være aktuelt at din kommune mottar.
Jeg ber om at svaret sendes til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet innen 27.
mai 2015 med kopi til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Dersom dere har behov for
ytterligere informasjon eller veiledning, vil dere kunne få det ved å ta direkte kontakt med
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Jeg ser fram til et fortsatt godt samarbeid, innenfor avtalen om frivillig bosetting mellom
staten og KS, for å løse denne utfordringen til beste både for flyktningene og det norske
samfunnet.
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