1
Integrerings-

og mangfoldsdirektoratet

IMDi Midt-Norge
Verdal kommune
Postboks 3
7651 Verdal

Komm.nr.: 1721
inte[Y-

......
.....

Vær vennlig og distribuer brevet til:
Ordfører
Rådmann
Flyktningetjeneste /introduksjonssenter

DERES REF

Anmodning

VÅR REF

DATO

06-01935-8

21.09.2010

om bosetting av flyktninger

i 2011

I 2011 ventes det at 5300 flyktninger trenger en kommune å flytte til; 750 av disse
er enslige mindreårige. Tallet inkluderer personer som får oppholdstillatelse etter
søknad om asyl, samt overføringsflyktninger som Norge forplikter seg til å ta i mot.
Kommunene har allerede gjort en formidabel innsats ved å ta i mot et rekordhøyt
antall flyktninger. Dette har vært spesielt krevende siden andelen enslige, både
voksne og mindreårige, har økt kraftig. Pr. 31.08.2010 venter over 2100
bosettingsklare flyktninger i mottak på å flytte til en kommune; nærmere 600 er
enslige mindreårige. Disse har allerede ventet gjennomsnittlig fire måneder fra
vedtak om opphold, og bør bosettes innen utgangen av året.
Også i 2011 vil det være flest enslige som har behov for å bli bosatt i en kommune.
Det kommer flest flyktninger fra Somalia, Eritrea, Afghanistan, Etiopia, Irak, Iran og
de palestinske områdene. De enslige mindreårige kommer i hovedsak fra
Afghanistan. IMDi skal gi alle bosettingsklare i mottak et tilbud om en
bosettingskommune. Målet er at bosetting skal skje innen 6 måneder fra vedtak om
opphold (3 måneder for enslige mindreårige). For å klare dette er det viktig at
kommunene gjennomfører bosettingen uten å utelukke noen bestemte nasjonaliteter.
Gode introduksjonsprogrammer har en nøkkelrolle for å lykkes med integreringen.
Gjennom programmet får flyktninger bl.a. opplæring i norsk og samfunnskunnskap
slik at de kan komme i arbeid og klare seg selv så snart som mulig. I 2011 vil IMDi
ha et spesielt fokus på kvalitet i introduksjonsprogrammene.
Deltakelse i fritidsaktiviteter fremmer integrering og er en ressurs med stort ubrukt
potensiale. IMDi har inngått intensjonsavtaler med Norges Røde Kors, Norges
Fotballforbund, Redd Barna, Norske Kvinners Sanitetsforening og Norsk Folkehjelp for
å styrke det lokale integreringsarbeidet. Vi oppfordrer kommunen til å kontakte

lokale lag og foreninger for å få til en dialog om hva de kan bidra med for å gi
bosatte flyktninger et større tilbud om aktiviteter i deres kommune.
IMDi anmoder Verdal kommune om å bosette 15 personer i 2011. Familiegjenforente
kommer i tillegg.
På www.imdi.no finner dere informasjon om bosetting og integrering. Her vil det også
bli lagt ut informasjon om tilskuddssatsene for 2011 så snart de er klare.
IMDi ønsker skriftlig svar på anmodingen innen 30. november 2010.
Vennligst send kopi av vedtaket på e-post til Ashna Sablagi, asa@imdi.no, og til KS
v/Nina Gran; nina. ran cbks.no.
Ta kontakt med Ashna Sablagi i IMDi Midt-Norge hvis dere ønsker mer informasjon.
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