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Saksframlegg 

 

Bosetting av flyktninger i 2023 

 

Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. I tråd med IMDis anmodningsbrev av 25.11.2022, vedrørende ny anmodning om bosetting av 
flyktninger i 2023 fattes vedtak om bosetting av 320 flyktninger. Dette antallet inkluderer ikke 
familiegjenforeninger. Molde kommune bosetter i utgangspunktet ikke enslige mindreårige. 

2. Molde kommune kan etter anmodning fra IMDi bosette inntil 350 flyktninger dersom IMDis behov 
tilsier dette i løpet av 2023.  

3. Molde kommune ber IMDi arbeide for at frister for skolestart og oppstart i 
introduksjonsprogrammet blir gjort noe mer fleksibelt dersom kommunen skal kunne opprettholde 
en høy bosetting over tid. 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Anmodning fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting av flyktninger i Molde 
kommune i 2023. 
 
IMDi opplyser at beregnet ankomst av flyktninger til Norge i 2023 vil bli omtrent 35 000 personer. 
Dette antallet tilsvarer ankomster av flyktninger i 2022. Det har aldri ankommet så mange flyktninger til 
Norge i løpet av et år før. Molde kommune har oppnådd å bosette antallet flyktninger som IMDi 
anmodet om for 2022. 
IMDi skriver:  
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l. I tråd med IMDis anmodningsbrev av 25.11.2022, vedrørende ny anmodning om bosetting av
flyktninger i 2023 fattes vedtak om bosetting av 320 flyktninger. Dette antallet inkluderer ikke
familiegjenforeninger. Molde kommune bosetter i utgangspunktet ikke enslige mindreårige.
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tilsier dette i løpet av 2023.

3. Molde kommune ber lM Di arbeide for at frister for skolestart og oppstart i
introduksjonsprogrammet blir gjort noe mer fleksibelt dersom kommunen skal kunne opprettholde
en høy bosetting over tid.
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Norge i løpet av et år før. Molde kommune har oppnådd å bosette antallet flyktninger som lM Di
anmodet om for 2022.
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Molde kommune har gjort en svært viktig innsats i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger, 
og har funnet gode løsninger i en krevende tid. 
 
Antatt høy ankomst av flyktninger også i 2023 medfører at alle landets kommuner må være med å bidra. 
Noen kommuner har bedre forutsetning til å bidra, og Molde kommune er en av dem.  

 
 

Vurdering 

Bosetting av flyktninger i 2023 antas ikke å innebære økonomisk belastning for Molde kommune. Det 
anses på sikt som verdiskapende for lokalsamfunnet. Molde kommune har vært en foregangskommune 
når det gjelder integreringsarbeid og har god fagkompetanse på området. Det er viktig å se verdien av et 
flerkulturelt lokalsamfunn. Godt integreringsarbeid skaper innbyggere som kan tilføre lokalsamfunnet 
både økt kompetanse og arbeidskraft. For at Molde kommune fortsatt skal lykkes med 
integreringsarbeidet blir det viktig å dimensjonere tjenestene på de aktuelle tjenesteområder og 
gjennom god planlegging tilpasse tjenesteapparatet ut fra sammensetningen av flykninger. Det fordrer 
videre tilpasninger av tjenesteleveranser og ressurser på en slik måte at disse er forsvarlig og helhetlig 
både når det gjelder kompetanse og økonomiske rammer. Ut fra en helhetsvurdering vil 
kommunedirektøren tilrå at Molde kommune bosetter inntil 350 personer i 2023.  

 

Klima og miljø 

Ikke relevant 

 

Økonomi 

Bosetting av flyktninger i 2023 antas ikke å innebære økonomisk belastning for Molde kommune. 

 

Sosiale forhold 

Ikke relevant 

FNs bærekraftmål 
 

Vedlegg 

 
Anmodningsbrev fra IMDi om bosetting av flyktninger i Molde kommune i 2023         

 

Molde kommune har gjort en svært viktig innsats i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger,
og har funnet gode løsninger i en krevende tid.

Antatt høy ankomst av flyktninger også i 2023 medfører at alle landets kommuner må være med å bidra.
Noen kommuner har bedre forutsetning ti l å bidra, og Molde kommune er en av dem.

Vurdering

Bosetting av flyktninger i 2023 antas ikke å innebære økonomisk belastning for Molde kommune. Det
anses på sikt som verdiskapende for lokalsamfunnet. Molde kommune har vært en foregangskommune
når det gjelder integreringsarbeid og har god fagkompetanse på området. Det er viktig å se verdien av et
flerkulturelt lokalsamfunn. Godt integreringsarbeid skaper innbyggere som kan tilføre lokalsamfunnet
både økt kompetanse og arbeidskraft. For at Molde kommune fortsatt skal lykkes med
integreringsarbeidet blir det viktig å dimensjonere tjenestene på de aktuelle tjenesteområder og
gjennom god planlegging tilpasse tjenesteapparatet ut fra sammensetningen av flykninger. Det fordrer
videre tilpasninger av tjenesteleveranser og ressurser på en slik måte at disse er forsvarlig og helhetlig
både når det gjelder kompetanse og økonomiske rammer. Ut fra en helhetsvurdering vil
kommunedirektøren tilrå at Molde kommune bosetter inntil 350 personer i 2023.

Klima og miljø

Ikke relevant

Økonomi

Bosetting av flyktninger i 2023 antas ikke å innebære økonomisk belastning for Molde kommune.

Sosiale forhold

Ikke relevant

FNs bærekraftmål

Vedlegg

Anmodningsbrev fra lM Di om bosetting av flyktninger i Molde kommune i 2023
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