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Refsnes Gods 



Bosetting av flyktninger 

Forsøksprosjekt i Østfold 2015-16 

• Oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderings-

departementet (BLD)  

• Fylkesmannsembetene i Hordaland og Østfold skal bidra til 

økt og raskere bosetting av flyktninger i sine fylker. Brev fra 

BLD 4. juli 2014 danner utgangspunkt for oppdraget.  

• Prosjektbeskrivelse under arbeid – tett samarbeid mellom 

Fylkesmannen og IMDi Øst 

• Forsøk innenfor rammen av dagens KS-avtale og frivillighet 

• Fylkesmannen ønsker innspill til definering av forsøket 



Bakgrunn 

• Lang ventetid på bosetting og vurdering av bruk av tvang 

overfor kommunene tidlig på 2000-tallet 

• KS i en aktiv rolle og en bosettingsmodell basert på frivillighet 

etablert fra 2001 – samarbeidsavtale mellom KS og 

departementene fra 2004 

• Årlig anmodning om bosetting fra IMDi overfor kommunene 

• Fortsatt misforhold mellom behov for bosetting/anmodninger 

og kommunenes vedtak om bosetting 

• Fylkesmannsmøte i mars 2014 - ideer om sterkere bidrag fra 

Fylkesmannen i bosettingsarbeidet 



Avgrensning/fokus 



Avgrensning/fokus 



Avgrensning/fokus 



Avgrensning/fokus 



Foreløpige mål for forsøket i Østfold 

- Økt bosetting av flyktninger i kommunene i Østfold - 

• Kommunene i Østfold fatter bosettingsvedtak i samråd med anmodningene 

fra IMDI. 

• Kommunene har innarbeidet bosettingsarbeidet i sin planlegging og 

bosettingsvedtakene ses i sammenheng med langsiktige strategier for 

samfunnsutvikling generelt og tjenesteproduksjon i kvalifiserings- og 

integreringsarbeidet spesielt. 

• Fylkesmannens kompetanse innen bosetting og integrering er økt. 

• Statens rolle i bosettings- og integreringsarbeidet oppleves av kommunene og 

de statlige aktørene som mer samordnet. 

• Erfaringer fra forsøket er dokumentert, herunder: 

– Suksessfaktorer (i og utenfor kommunen) – forhold som bidrar til økt og 

rask bosetting. 

– Begrensninger/barrierer – forhold som hemmer økt og rask bosetting. 

 



Involvering 

• Tatt samarbeid med IMDi Øst og Husbanken og ulike 

fagmiljøer hos Fylkesmannen 

 

• Oversikt og samordning av (statlige) (økonomiske) virkemidler 

 

• Kommunene aktive i prosjektet – læring og erfaringsoverføring 

mellom kommunene 

 

• Involvering av bl.a. NAV Østfold, fylkeskommunen og frivillig 

sektor 

 

 


