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INFORMASJONSSKRIV NR. 2 
Flyktninger og personer som har fått opphold på humanitært grunnlag som flytter i 

integreringstilskuddsperioden, og søker økonomisk stønad i ny kommune.  
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Generelt om bosetting og integreringstilskudd:  

Flyktninger og personer som har fått opphold på humanitært grunnlag skal bosettes i en kommune. 

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har ansvaret for å finne en egnet 

kommune. Den kommunen som personen har fått tildelt etter avtale med IMDi, vil være 

bosettingskommunen.  

 

Kommunen mottar integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger og personer med opphold på 

humanitært grunnlag. I tillegg kan kommunen motta integreringstilskudd for familiegjenforente til 

disse gruppene, både de som kommer til Norge samtidig med hovedpersonen, og de som blir 

gjenforent på et senere tidspunkt.  

 

Året personen blir bosatt, regnes som år 1, uavhengig av når på året bosettingen skjer. Blir han eller 

hun eksempelvis bosatt 13. august 2017, vil 2017 være år 1 og integreringstilskuddet utbetales ut 

2021.  

 

Integreringstilskuddet følger folkeregistrert adresse. Det betyr at kommunen som personen er 

bosatt i per 1. januar vil motta integreringstilskudd automatisk, uavhengig av om flyttingen er avtalt 

mellom kommunene. Bosettingskommunen kan imidlertid gjøre krav på integreringstilskuddet 

dersom personen flytter tilbake til denne kommunen.  

 

Flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag kan, som befolkningen ellers, flytte 

dit han eller hun ønsker. Forutsetningen er at personen er økonomisk selvforsørgende, eller at 

flyttingen er avtalt mellom bosettingskommunen og tilflyttingskommunen.  

 

Ved søknad om økonomisk stønad:  

Utgangspunktet i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 3 er at kommunen der 

søker bor eller midlertidig oppholder seg, er ansvarlig for å yte tjenester etter loven. I lovens § 2 står 

at loven gjelder for alle som oppholder seg i riket. Bestemmelsen hjemler adgang til å gi forskrifter 

som begrenser anvendelsen av loven på personer som ikke er norske statsborgere eller som ikke 

har bopel i riket. Dette er gjort i forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge. I 

forskriften § 3 står det følgende:  

 

§ 3. Personer som er bosatt i en kommune som mottar integreringstilskudd  

Personer som er bosatt i en kommune som mottar integreringstilskudd for vedkommende, 

har rett til tjenester i denne kommunen.  
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Flytter en person som nevnt i første ledd til en annen kommune, har vedkommende rett til 

tjenester der, dersom flyttingen er avtalt mellom de to kommunene. 

 

Hvis flyttingen ikke er avtalt, kan tilflyttingskommunen avslå søknaden med henvisning til 

bosettingskommunens ansvar, med mindre dette er åpenbart urimelig.  

 

Fylkesmannen viser til at forskriften § 3, overskriften og første ledd, kan være misvisende. 

Tilflyttingskommunen kan, som det kommer frem ovenfor, motta integreringstilskudd uten at det 

foreligger en avtale mellom kommunene. Selv om integreringstilskuddet er overført til 

tilflyttingskommune/ny kommune, har ikke dette betydning for om søkeren har rett til tjenester i 

den nye kommunen. Dette betyr at en automatisk overføring av integreringstilskuddet, ikke er 

bindende for den nye kommunen. Begrunnelsen springer ut fra sterke integreringshensyn, og at det 

er bosettingskommunen som har påtatt seg ansvaret for å iverksette integrerende tiltak. I tilfeller 

der tilflyttingskommunen ikke ønsker å motta integreringstilskuddet, må det tilbakeføres til 

bosettingskommunen. 

 

Som det kommer fram av forskriften kan Nav-kontoret i tilflyttingskommunen avslå søknad om 

økonomisk stønad med henvisning til bosettingskommunen dersom flyttingen ikke er avtalt på 

forhånd. Det kan imidlertid etter en konkret vurdering være «åpenbart urimelig» å henvise personen 

tilbake til bosettingskommunen, se rundskriv Hovednr. 35 pkt. 1.2.2.6.  

 

Fylkesmannen vil til slutt gjøre oppmerksom på de tilfeller der personer blir innvilget norsk 

statsborgerskap, mens de fortsatt er i integreringsperioden. Norske statsborgere har fulle 

rettigheter etter sosialtjenesteloven, og forskriften gjelder ikke for denne gruppen.  Forskriften 

kommer derfor ikke til anvendelse dersom en norsk statsborger flytter fra bosettingskommunen i 

integreringsperioden.  

 


