Sammendrag - Bosetting av flyktninger frå Ukraina
Situasjon/ordning
Har søkt om og fått ja på søknad til UDI om kollektiv
beskyttelse
(https://www.udi.no/krisen-i-ukraina/vare-inorge/beskyttelse-i-norge/har-fatt-svar/#undefined)

Informasjon
Bosetting
IMDi kan hjelpe deg med å bli bosatt med offentlig hjelp. Å bli bosatt med offentlig hjelp, betyr at du får hjelp til å
finne et sted å bo i en kommune. Du kan ikke velge hvilken kommune du skal bo i. Du får kun ett tilbud om
kommune og det kan være hvor som helst i Norge.
Hvis du velger å ikke ta imot tilbudet om kommune, må du selv skaffe bolig og klare deg selv økonomisk.
Selvbosetting
Hvis du ikke bor i asylmottak kan du bli bosatt i en kommune gjennom det som heter selvbosetting. Det kan gjøres
på to måter, du kan enten få hjelp til å bli bosatt i en kommune, eller du kan selv kontakte kommunen der du vil
bo.
Ønsker du hjelp til bosetting?
Hvis du ønsker hjelp til bosetting i en kommune, må du søke om bosetting med offentlig hjelp så snart som mulig
på nettsidene til IMDi (https://registration.imdi.no/). IMDi vil da finne en kommune hvor du kan bosettes. Du vil
kun få ett tilbud om bosetting. Du kan ikke klage på vedtaket fra IMDi om hvor du skal bosettes, men du kan velge
å takke nei til tilbudet og bosette deg et annet sted på egenhånd.
Ønsker du selv å kontakte kommunen du vil bo i?
Hvis du ikke ønsker at IMDi skal finne en kommune til deg kan du selv ta kontat med kommunen der du vil bo, for
å spørre om kommunen ønsker å inngå avtale om selvbosetting. Hvis kommunen sier ja, må kommunen avtale
dette med IMDi. Dersom du vil søke om selvbosetting, må du selv finne en bolig. Kommunen må godkjenne
boligen og husleiekontrakt før signering. Vær merksom på at du ikke kan ha fått et tilbud fra IMDi om en
kommune dersom du skal benytte denne ordningen, og at det kan være kommuner som ikke ønsker å inngå
avtale om selvbosetting.

Søknad om bosetting med offentlig hjelp for
privatboende
(https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/slikbosettes-flyktninger/privatboende/)

IMDi bosetter privatboende som er i målgruppen for å bli bosatt med offentlig hjelp. Med privatboende mener vi
tidligere mottaksbeboere som har valgt å flytte fra mottak og bor privat, eller personer som aldri har bodd i
mottak.
Du må ha en oppholdstillatelse for å bli bosatt med offentlig hjelp, og tillatelsen må være gitt på bakgrunn av en
søknad om oppholdstillatelse. Du må selv søke om bosetting med offentlig hjelp. Dersom du allerede har en bolig
som du ønsker kommuen skal vurdere med tanke på ordningen «avtalt selvbosetting» ber vi om at du tar kontakt
med den aktuelle kommunen. Hvis kommunen aksepterer boligen, tar kommunen kontakt med IMDi. For å søke
om å bli bosatt med offentlig hjelp, fyll ut dette skjemaet: https://registration.imdi.no/
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Bosetting av flyktninger som finner bolig på egen hånd
(«avtalt selvbosetting»)
(https://www.imdi.no/planlegging-ogbosetting/bosettingsprosessen/selvbosetting/)

Informasjon
Ikke alle flyktninger blir bosatt ved at IMDi finner en kommune til dem. Noen bosetter seg på eget initiativ uten
medvirkning fra det offentlige, mens andre finner bolig selv i en kommune og søker om å bli bosatt der.
Avtalt selvbosetting
Denne ordningen går ut på at flyktninger som ikke har fått tildelt en bosettingskommune, finner en bolig selv.
Flyktninger som finner bolig på egen hånd må ta kontakt med kommunen boligen ligger i for å avklare muligheter.
Det er imidlertid ikke alle kommuner som tillater avtalt selvbosetting. Også kommuner som tillater det, har som
regel bestemt hvor mange flyktninger totalt de skal bosette i løpet av året. Derfor kan det hende at kommunen
ikkje lenger har ledige plasser til flyktninger som finner bolig på egen hånd. Hvis kommunen kan ta imot
flyktningen, må kommunen avtale dette med IMDi. Kommunen kan deretter godkjenne husleiekontrakten.
Flyktninger som blir bosatt på denne måten inngår da i antallet flyktninger kommunen har vedtatt å bosette. De
beholder også retten til introduksjonsprogram og alle andre sosiale rettigheter.
Bosetting på eget initiativ
Flyktninger som klarer seg selv økonomisk og har et sted å bo, står i utgangspunktet fritt til å bosette seg på eget
inititativ, uten avtale med verken IMDi eller kommunen. Forskjellen på disse og de som bosetter seg selv etter
avtale, er at de som bosetter seg på eget initiativ ikke har krav på introduksjonsprogram, men kommunen kan
velge å gi dem det.

Alternativ mottaksplass (AMOT)
(https://www.udi.no/har-sokt/beskyttelse-asyl/bor-ivanlig-asylmottak/alternativ-mottaksplass/)
og
(https://www.udiregelverk.no/rettskilder/udiretningslinjer/udi-2020-005/)

Du kan søke om alternativ mottaksplass hvis du har behov for tilpasninger du ikke kan få i et ordinært asylmottak.
Alternativ mottaksplass er en ordning for asylsøkere og andre som har rett til å bo i asylmottak. Ordningen
innebærer at en kommune påtar seg ansvaret for å gi et botilbud til og følge opp, personen. Det er frivillig for
kommunen å ta imot en person på alternativ mottaksplass. Ordningen er regulert i UDIs retningslinje UDI 2020005 Alternativ mottaksplass.
Alternativ mottaksplass er en ordning der en kommune overtar ansvaret for å gi et botilbud og følge opp en
asylsøker eller andre personer som har rett til mottaksplass. UDI utbetaler et tilskudd til kommunen, og tilskuddet
skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter til innkvarteringen og oppfølgingen.
Kommuner som aksepterer å tilby en person alternativ mottaksplass, vil motta tilskudd fra UDI. Tilskuddet skal
dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter til bolig, livsopphold, barnehage, helse, barnevern og tolk, samt
administrasjon av disse tjenestene. Satsene fremgår av vedlegget til denne retningslinjen.
For å få tildelt alternativ mottaksplass er det et krav at personen som søker har rett til botilbud i et asylmottak.
Videre er det et vilkår at personen enten har:
• nær familie som er bosatt i den aktuelle kommunen, eller andre egnede omsorgspersoner hvis personen
er enslig mindreårig, eller
• behov for tilpassinger som ikke kan dekkes innenfor rammen av det ordinære mottakssystemet
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Informasjon
Nær familie er i denne retningslinjen definert som:
• ektefelle, eller samboer
• barn under 18 år
• foreldre, dersom personen er et barn under 18 år
• foreldre/barn som er sterkt pleietrengende som personen som søker om alternativ mottaksplass skal ta
vare på, eller bli tatt vare på av, og
• nær famile eller andre egnede omsorgspersoner til mindreårige asylsøkere
Du kan i utgangspunktet ikke få alternativ mottaksplass:
• hvis du har en oppholdstillatelse og kan bli bosatt i en kommune
• hvis du har begrenset oppholdstillatelse, eller
• hvis du har fått avslag på asylsøknaden din
Slik søker du om alternativ mottaksplass:
1. Fyll ut UDI sitt søknadsskjema
(https://www.udi.no/globalassets/global/skjemaer/rma/altmottak/soknadsskjema-for-alternativmottaksplass-b.pdf)
2. Legg ved dokumentasjonen vi ber om i søknadsskjemaet
Hva gjør UDI når vi mottar søknaden din?
Hvis du er i målgruppen for å få alternativ mottaksplass, vil UDI ta kontakt med kommunen for å spørre om de vil
ta imot deg på alternativ mottaksplass.
• Hvis kommunen sier ja til å ta imot deg, vil UDI innvilge søknaden og du kan flytte til kommunen, hvis du
ikke allerede bor i kommunen.
• Hvis kommunen sier nei til i ta imot deg, vil du få avslag på søknaden
Hvor lenge kan du bo på alternativ mottaksplass?
Tilbudet om alternativ mottaksplass, vil som hovedregel opphøre hvis:
• du får innvilget oppholdstillatelse
• du får endelig avslag på søknaden om beskyttelse, og må forlate Norge
• du selv ønsker å flytte fra kommunen
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