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Saksopplysninger
Oppdal kommune har mottatt brev datert 18.3.22 fra IMDi ( integrerings- og mangfoldsdirektoratet)
med anmodning om å bosette i alt 140 flyktninger i 2022. Bakgrunnen for anmodningen er krigen i
Ukraina, som har ført til den største massefluktsituasjonen i Europa siden 2.verdenskrig.
Kommunestyret vedtok 17.12.22 å bosette inntil 26 flyktninger som var i tråd med IMDis opprinnelige
anmodning. Den nye anmodningen innebærer en økning på bosetting med 114 personer. Det vil særlig
være kvinner, barn og eldre som kommer fra Ukraina.
I Norge er det økende innkomster av ukrainske flyktninger. Det er vedtatt at ukrainske statsborgere
skal få midlertidig, kollektivt vern jfr. utlendingsloven § 34.
Det er fremdeles usikkert hvor stort behovet for bosetting i Norge blir i 2022, men det er ventet at antall
ukrainske flyktninger vil øke i ukene og månedene framover.
IMDi ber om så raskt svar som mulig og har satt en frist til 31.mars 2022 for tilbakemelding fra
kommunene. Vedtaket om bosetting skal ikke inkludere familiegjenforening eller inneholde andre
reservasjoner.
Det vil være stor usikkerhet forbundet med bosettingen i Oppdal; vi vet ikke hvor mange som vil bli
bosatt totalt, når flyktningene vil komme og hvilke behov for tjenester den enkelte flyktning vil ha. Det
er derfor umulig å ha alle detaljer på plass på nåværende tidspunkt. Kommunen må starte med å
kartlegge hva vi har av kapasitet og på hvilke områder det er sannsynlig at kapasitet må bygges opp.
Med en allerede velfungerende innvandrertjeneste er det viktig å ta med seg og bygge videre på det
som fungerer godt i flyktningarbeidet.
Om bosetting
Ukrainere som innvilges midlertidig kollektiv beskyttelse bosettes med offentlig hjelp etter avtale
mellom IMDi og den aktuelle bosettingskommunen på lik linje med andre flyktninger.

Bosettingen vil i utgangspunktet skje på vanlig måte gjennom fordelinger i IMDinett. Kommunene kan
også få flere henvendelser fra flyktninger som bor privat, eller som har funnet seg en bolig de ønsker at
kommunen skal godkjenne. Disse personene kan etter avtale mellom personen, IMDi og kommunen
regnes inn i kommunens bosettingstall.
Oppholdstillatelsen danner grunnlag for rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet i samsvar
med integreringsloven.
Den enkelte flyktning vil bli bosatt når kommunen har meldt inn aktuell bolig og fått tildelt flyktninger
som boligen egner seg til.
Organisering og ledelse
Innvandrertjenesten i Oppdal har god kompetanse og lang erfaring på bosetting. En bosetting av inntil
140 flyktninger krever at innvandrertjenesten øker kapasiteten både på praktiske oppgaver men også
innenfor ledelse, saksbehandling og organisering. Det vil være aktuelt å leie lokaler til flere
undervisnings- og kontorarbeidsplasser.
For å ivareta koordinering av arbeidet på overordnet nivå har kommunedirektøren opprettet en
flyktninggruppe bestående av leder for Innvandrertjenesten Torhild Rogstad, rådgiver oppvekst Frøydis
Lindstrøm, rådgiver oppvekst Dordi Aalbu og leder IT og digital samhandling Ola Andrea Stavne.
Torild Rogstad får midlertidig delegert myndighet som enhetsleder, herunder anvisningsmyndighet for
Innvandrertjenesten.
Informasjon
For å skape gode prosesser vil informasjonsarbeidet være en sentral faktor . Informasjonen må treffe
ulike målgrupper, som flyktningene selv, internt og eksternt tjenesteapparat, private tilbydere av f.eks.
boliger og alle innbyggere i Oppdal. Det er viktig at flyktninger som kommer selv til Oppdal registrerer
seg.
Boliger
Oppdal kommune disponerer i liten grad kommunale boliger som kan benyttes av flyktningene. Det vil
derfor være nødvendig å leie boliger privat. Oppdal kommune har allerede opprettet informasjon på
kommunens hjemmeside der blant annet aktuelle utleiere av bolig kan registrere sin bolig.
Kommunen må godkjenne boligene og sikre at det skrives kontrakter for langsiktig leie mellom
leietaker og utleier. Kommunen kan bidra med noe oppfølging etter behov.
På grunn av begrenset kollektivtilbud vil det være en stor fordel at flyktningene i utgangspunktet
bosettes i sentralt, slik at de selv kan gå til aktuelle tjenester.
Helsetjenester
Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester, herunder rett til
nødvendig smittevernhjelp, som den øvrige befolkningen. Rettighetene gjelder fra de ankommer
Norge. Kommunen har ansvaret for at de som oppholder seg i kommunen får helsehjelp.
Det gjennomføres til vanlig 1. gangs undersøkelse i mottak (eks Råde), men det er forventet at
flyktningestrømmen fra Ukraina er såpass stor at kapasiteten i de statlige mottakene ikke er stor nok til
å gjennomføre undersøkelse på samtlige før de flyttes til kommunen. Det forventes videre at det
kommer flyktninger uten å ha vært i mottak først. Helsestasjon og flyktningelegetjenesten har
tilsammen anslagsvis 50 % ressurs knyttet til flyktningarbeid – dette er fordelt på helsesykepleier,
jordmor og lege. Helsestasjonen og lege gjennomfører 1.gangs helseundersøkelse for de som ikke har
hatt dette før ankomst kommunen.
Psykisk helse har i dag 10 % stillingsressurs øremerket til flyktningarbeid. Denne benyttes i dag til 1.
gangsamtale og oppfølgingssamtale. Det er i dag ukjent for Oppdal kommune hvem som vil bli bosatt
her og omfanget av bistand er usikkert.

Dersom det kommer eldre personer med bistandsbehov eller personer med funksjonsnedsettelse med
behov for helsetjenester, har kommunen et ansvar for å legge til rette for dette. Det er opplyst om at
særlig eldre personer fra Ukraina er mer utsatt for sykdommer som bl.a. diabetes og hjerte/karsykdommer
Det blir sannsynlig behov for en utvidelse av dagens kapasitet til flyktninger. Vi erfarer at
helsetjenestene til flyktninger i Oppdal er gode og rett dimensjonert i forhold til dagens behov med 26
bosettinger. En kapasitetsutvidelse som følge av flere bosettinger i Oppdal anbefales å løses med en
utvidelse av eksisterende tilbud.
Vaksinasjonsdekning i Ukraina er lavere enn i Norge. Det er sannsynlig at vi må øke kapasiteten for
vaksinering av nyankomne fra Ukraina eksempelvis for Tuberkulose og Covid -19.
Introduksjonsprogram
Voksne mellom 18 og 55 år, har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram i samsvar med
integreringsloven. Det innebærer norsk- og samfunnsopplæring og hjelp til å komme ut i arbeid. En
stor økning i antall flyktninger vil kreve ansettelse av flere lærere og utvidet rådgivertjeneste. Det kan
også bli behov for å leie undervisningslokaler.
Barnehage
Det er ønskelig at flyktningbarn får tilbud om barnehageplass så raskt som mulig. Det eksisterer noe
ledig kapasitet i Oppdal i ordinære kommunale og private barnehager. Kommunen har startet
kartlegging av eksisterende ledig kapasitet i barnehagene. Allerede nå vet en at det finnes en del
ledige barnehageplasser, men flere barn i barnehage vil kreve flere ansatte.
Skole
Alle barn har rett til grunnskoleopplæring når det er sannsynlig at de skal oppholde seg i Norge lengre
enn tre måneder. Denne retten skal oppfylles så snart som mulig og senest innen én måned. Dette står
i opplæringsloven § 2-1 andre ledd. At opplæringen skal starte så raskt som mulig vil i praksis si at
kommunene ikke skal utsette opplæringen lenger enn nødvendig, selv om de er innenfor fristen på én
måned. Kravet innebærer at kommuner som klarer å gi barn opplæring fra første dag etter at de har
kommet til Norge, skal gi et tilbud fra dette tidspunktet.
En kommune som vet eller går ut fra at det kommer nye barn i grunnskolealder til kommunen, må
derfor begynne å legge til rette for at disse barna skal få starte på skolen med en gang. At opplæringa
skal starte så raskt som mulig, vil også si at kommunen må starte opplæringen av barna selv om
kommunen ikke klarer å gi et fullverdig opplæringstilbud i tråd med opplæringsloven med en gang.
Kommunen må da sette i gang med de delene av opplæringen som kommunen har kapasitet til, for
eksempel starte med å gi opplæring i noen utvalgte fag.
Kommunen har startet kartlegging av kapasitet i skolene for å ta imot flyktningbarn. Dette er sannsynlig
at det må ansettes flere lærere og andre ansatte i skolene. Hvis det kommer mange skolebarn våren
2022, kan det være aktuelt å lage et eget skoletilbud i egne lokaler.
Frivillig sektor
I Oppdal har vi en engasjert frivillig sektor som bidrar med samfunnsnyttig arbeid i stort omfang. Vi
opplever også at mange innbyggere i Oppdal er opptatt av krigen i Ukraina og massefluktsituasjonen i
Europa og gjerne vil bidra med hjelp på ulike måter. Det er lagt ut kontaktinfo på hjemmesiden slik at
frivillige kan melde seg. Det legges opp til at en kontaktperson i Innvandrertjenesten skal ta ansvar for
å koordinere dette etter hvert.
Alternativ mottaksplass
Regjeringens instruks om utvidet alternativ mottaksplass (AMOT) ble offentliggjort 16.03.22.
og det gjelder for personer som er fordrevet fra Ukraina og som er i målgruppen for
midlertidig kollektiv beskyttelse. Alternativ mottaksplass betyr at en kommune påtar seg ansvaret for å
gi nødvendig økonomisk støtte og følge opp personer som bor privat i midlertidige boløsninger.
UDI jobber med å få på plass en utvidet ordning for alternativ plass tilpasset instruksen.

Informasjon om søknadsprosess vil bli publisert på UDI.no når det er klart. Nærmere informasjon ligger
som vedlegg.
Økonomi
Kommuner som bosetter flyktninger, får utbetalt integreringstilskudd. På kort sikt dekker
integreringstilskuddet utgiftene, men hvis det kommer eldre/funksjonshemmede eller andre personer
med spesielle behov som blir boende over lang tid så kan det bli langsiktige kostnader som tilskuddet
ikke gir dekning for.
Tilskuddet blir utbetalt etter at flyktningen er bosatt. Tilskuddet skal medvirke til at kommunene
arbeider aktivt med bosetting og integrering slik at flyktningene kommer i arbeid, forsørger seg selv og
deltar i samfunnet så raskt som mulig. I vedlagt brev fra IMDi omtales tilskuddsordningene.
Miljøfaglig vurdering
Ikke aktuelt
Landbruksfaglig vurdering
Ikke aktuelt
Folkehelsevurdering
En god bosettingsprosess og rask integrering vil ha stor betydning for flyktningenes folkehelse.
Vurdering
De humanitære følgene av krigen i Ukraina er store og dramatiske. En må regne med at Norge vil
motta et stort antall flyktninger. I denne situasjonen bør Oppdal etter kommunedirektørens vurdering
stille opp og bidra i arbeidet med å gi flyktningene en rask bosetting og et godt tjenestetilbud.
En slik formidabel økning i forhold til antall personer som vanligvis bosettes i Oppdal, gir store
utfordringer kapasitetsmessig. En stor tilstrømming av flyktninger vil kreve at en både benytter ledig
kapasitet i eksisterende tjenestetilbud og utvider eksisterende tilbud. I tillegg er det sannsynlig at en
må rigge nye tilbud på enkelte områder.
Utfordringen med å ta imot flyktningene på en best mulig måte er ikke noe kommunale tjenester kan
løse alene. En vil være avhengig av at hele Oppdalssamfunnet stiller opp. Kommunedirektøren har tro
på at dette vil la seg løse gjennom en godt koordinert kommunal innsats i samspill med engasjement
fra frivillig sektor, næringsliv og private.
Kommunedirektørens tilråding
Formannskapet vedtar å bosette totalt 140 flyktninger i 2022.
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Ny oppmoding 2022 - Oppdal kommune
Mange menneske har flykta frå Ukraina sidan Russland sin invasjon i februar i år. Dette er den
største massefluktsituasjonen Europa har sett sidan den andre verdskrigen. UNHCR bereknar at 12
millionar menneske vil trenge naudhjelp og beskyttelse internt i Ukraina, medan meir enn 4
millionar kan bli drivne på flukt frå Ukraina innan kort tid.
Dei humanitære følgene er dramatiske i Ukraina og i nabolanda. Dei store flyktningstraumane ut
av Ukraina legg betydeleg press på landa omkring. Desse har fått skryt frå FN for å ha stilt opp
med ein rask og effektiv beredskap for mottak av flyktningane. Samstundes er dei heilt avhengige
av at resten av Europa medverkar.
I Noreg er det stadig aukande innkomstar av ukrainske flyktningar. Det er vedteke at ukrainske
statsborgarar skal få mellombels, kollektivt vern. Dette er eit særskilt løyve i utlendingslova § 34
som kan nyttast i ein massefluktsituasjon.
Denne ekstraordinære situasjonen gjer det naudsynt å auke kapasiteten for eit mogleg stort tal på
innkomstar av flyktningar til Noreg. Det er framleis uvisst kor stort behovet for busetting blir i år,
men det er venta at talet på ukrainske flyktningar aukar i vekene og månadane framover. Det er
derfor svært positivt at kommunane ønsker å stille opp og medverke til rask busetting av
flyktningar. Tilbakemeldinga på IMDis kartlegging av busettingskapasiteten i kommunane i veke 10
i år tyder på at det er stor vilje til å busette flyktningar. Samstundes er behovet for busetting i
Noreg vesentleg større enn den kapasiteten kommunane har meldt inn. Den store busettingsviljen
gjeld både i kommunar som allereie er oppmoda om å busette, og i kommunar som ikkje har
førebudd seg på busetting av flyktningar i år.
I 2015 gjorde kommunane ein formidabel innsats med busetting og kvalifisering av dei store
flyktninginnkomstane frå Syria og andre land. I tida framover vil kommunane nok ein gong spele ei
heilt avgjerande rolle i korleis Noreg som nasjon vil kunne handtere denne krevjande situasjonen.
Det er i kommunane at flyktningane skal bu og få kvardagen attende. Talet på busettingsplassar i
kommunane, og kor raskt kommunane kan gjere desse tilgjengelege, er derfor heilt a vgjerande.
IMDi oppmodar derfor alle kommunar i landet om å busette flyktningar i 2022.

IMDi Postboks 672 8508 Narvik I Tollbugata 20 Oslo I Kongensgate 60 Narvik I Telefon: 24 16 88 00
E-post: post@imdi.no I Organisasjonsnummer: 987 879 696 I www.imdi.no

Med bakgrunn i den nye situasjonen oppmodar IMDi derfor Oppdal kommune om å
busette til saman 140 flyktningar i 2022. Det er ein auke frå 26 busettingsplassar i
2022.
Det vil særleg vere kvinner, barn og eldre flyktningar som kjem frå Ukraina. Det er viktig at
kommunen no legg planar for å bygge opp tenesteapparatet for fleire flyktningar frå Ukraina og
andre land. Dette dreier seg om både bustader, helsetenester, introduksjonsprogram,
barnehageplassar og skule.
Svar på oppmodinga
Vi ber om at det kjem tydeleg fram av vedtaket dykkar kor mange flyktningar kommunen vedtek å
busette i 2022. Vi oppfordrar dykk til å gjere vedtak i tråd med talet det er oppmoda om. Vedtaket
skal ikkje inkludere familiegjenforeina eller innehalde andre reservasjonar.
Vi har behov for raskt svar. Ver derfor vennleg og svar på denne oppmodinga så snart som
mogleg, og innan 31. mars 2022. Viss det ikkje er mogleg å sakshandsame innan fristen, ber vi
om beskjed om når svaret kan vere klart.
Når de har gjort vedtak, ber vi kommunen om å
 sende skriftleg kopi av vedtaket til post@imdi.no med kopi til KS ved nina.gran@ks.no og til
fylkeskommunen
 registrere vedtakstalet i IMDis fagsystem for busetting (IMDinett) etter at oppmodinga er
mottatt digitalt
Kontakt
Ta kontakt med IMDi ved spørsmål kring oppmodinga. IMDis kontaktsenter har telefon 40 00 19
60 og e-post: post@imdi.no.

Libe Rieber-Mohn
Direktør
Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

Dokumentet er godkjent elektronisk og treng derfor ikkje signatur.
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Appendix:
Bakgrunn for tala
Hausten 2021 oppmoda IMDi 212 kommunar om å busette til saman 5 500 flyktningar i 2022.
Dette var før krigen i Ukraina braut ut. Krigen i Ukraina har ført til at behovet for busetting har
stege monaleg. IMDi varsla alle kommunane i landet om dette i brev datert 4. mars. Dei nyaste
prognosane viser at behovet for busetting i 2022 er berekna til å vere om lag 35 000 personar.
Inkludert i dette talet er 400 einslege mindreårige. IMDi har i samråd med KS fordelt dette talet på
alle kommunar i landet.
Talet som ligg til grunn for denne nye oppmodinga inneber ein auke på kring 30 000
busettingsplassar. Dette talet er samstundes usikkert på det noverande tidspunktet. Vi veit ikkje
kor lenge krigen i Ukraina vil vare, eller kor mange som vil komme til Noreg, verken på kort eller
på lengre sikt. Samstundes legg vi til grunn at innkomstane blir store. Tilkomstar som kan følge av
ein solidaritetsordning mellom dei europeiske landa er ikkje inkludert i prognosane på det
noverande tidspunktet.
I tillegg til ukrainske flyktningar, er det også andre grupper som skal busettast i 2022. Det er
derfor viktig at kapasiteten til å busette flyktningar kan justerast i tråd med det samla behovet.
Økonomi og rammevilkår
Vi forstår at dette er ein utfordrande situasjon også for kommunane. IMDi har stønadsordningar
som blir utløyste for personane som kommunen skal busette. Det skal legge til rette for at
kommunen skal kunne auke kapasiteten i tråd med behovet.
Personar som får mellombels, kollektivt vern er i målgruppa for busetting med offentleg hjelp, og
vert busette etter avtale mellom IMDi og kommunen på same måte som andre flyktningar.
Opphaldsløyva dannar grunnlag for rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram i samsvar med
integreringslova, så lenge flyktningen er busett etter avtale mellom kommunen og IMDi.
Busettinga av ukrainske flyktningar utløyser dermed ordinært integreringstilskot.
Aktuelle tilskot:
 Kommunar som buset flyktningar, får utbetalt integreringstilskot. Tilskotet blir utbetalt etter
at flyktningen er busett. Tilskotet skal medverke til at kommunane arbeider aktivt med
busetting og integrering slik at flyktningane kjem i arbeid, forsørger seg sjølve og deltar i
samfunnet så raskt som mogleg.
-



Det er ulike satsar for tilskot, avhengig av i kva kategori ein person blir busett i år 1.
integreringstilskot einslege vaksne
kr 234 900 per år
integreringstilskot vaksne og barn i familiar
kr 189 400 per år
integreringstilskot einslege mindreårige
kr 182 300 per år
barnehagetilskot, barn 0—5 år
kr 27 100 per år
eldretilskot, fylt 60 år ved busetting
kr 176 000 per år

Kommunar som buset einslege mindreårige flyktningar, får eit særskilt tilskot i tillegg til
integreringstilskotet. Tilskotet blir utbetalt etter at flyktningen er busett.
-

Det er ulike satsar for tilskot, avhengig av alder og busettingsmånad i år 1.
barn i alderen 0 til og med 16 år
kr 58 750 per månad
barn i alderen 17—20 år
kr 93 167 per månad
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Nokre flyktningar har eit særskilt behov for oppfølging og tilrettelegging på grunn av lågare
funksjonsevne og/eller åtferdsvanskar. Kommunar som buset flyktningar, må rekne med at
einskilde personar har slike særskilde behov. Kommunar som buset personar med lågare
funksjonsevne og/eller åtferdsvanskar, kan søke tilskot frå IMDi for å dekke ekstraordinære
utgifter.
-



For første eller andre busettingsår kan kommunen søke om tilskot 1 eller tilskot 2.
tilskot 1 er eit eingongstilskot på inntil
kr 196 400 (2021)
tilskot 2 kan delast ut årleg i inntil 5 år etter busetting,
kr 1 430 000 (2021)
inntil

Kommunar kan også få tilskot for vaksne innvandrarar som har rett og plikt til opplæring i
norsk og samfunnskunnskap.
-

Persontilskot blir utbetalt i ulike satsar, avhengig av opphavsland.
persontilskot år 1 for 2022
kr 15 300 til 35 800
persontilskot år 2 for 2021
kr 27 500 til 71 200
persontilskot år 3 for 2020

-

kr 17 200 til 49 100

Grunntilskot blir utbetalt i ulike satsar, avhengig av talet på personar i
berekningsgrunnlaget.
kr 211 000
grunntilskot 1–3 personar
grunntilskot 4–150 personar

kr 626 000

Les meir om tilskot på nettsidene til IMDi: https://www.imdi.no/tilskudd/
IMDis tilskotskalkulator på nettsidene til IMDis: https://www.imdi.no/tilskudd/tilskuddskalkulator/

Kopimottakarar:
Kommunesektorens organisasjon – KS
Fylkeskommunen
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Alternativ mottaksplass for
personer fra Ukraina i
målgruppen for midlertidig
kollektiv beskyttelse som bor
privat
Budskapsnotat - Regjeringens instruks, publisert 16.03.2022

Instruksen
Regjeringens instruks om utvidet alternativ mottaksplass (AMOT) ble offentliggjort 16.03.22.
og det gjelder for personer som er fordrevet fra Ukraina og som er i målgruppen for
midlertidig kollektiv beskyttelse.
UDI jobber med å få på plass en utvidet ordning for alternativ plass tilpasset instruksen.
Informasjon om søknadsprosess vil bli publisert på UDI.no når det er klart. UDI vil også dele
informasjon med Statsforvalterne slik at alle kommuner holdes orientert.

Alternativ mottaksplass
Alternativ mottaksplass betyr at en kommune påtar seg ansvaret for å gi nødvendig
økonomisk støtte og følge opp personer som bor privat i midlertidige boløsninger. Dersom
UDI og kommuner aksepterer søknaden vil kommunen få et økonomisk tilskudd fra UDI.

Hvem kommer inn under utvidet ordning for alternativ mottaksplass
Den utvidete ordningen om alternativ mottaksplass gjelder for personer fra Ukraina som er i
målgruppen for midlertidig kollektiv beskyttelse, og som bor privat i midlertidige boløsninger.
For å kunne få alternativ mottaksplass, må personen ha funnet et sted å bo i en kommune.
Eksempler på ulike boløsninger kan være




hos familiemedlemmer som er bosatt i en kommune
hos andre private personer som har tilbudt et sted å bo
bolig som er formidlet av frivillige organisasjoner, eller kommunen og som ikke er en
del av mottakssystemet.

Enslige mindreårige er ikke omfattet av den nye retningslinjen for alternativ mottaksplass. De
kan søke om alternativ mottaksplass etter den ordinære ordningen.

Økonomiske ytelser
Dersom kommunene aksepterer å ta ansvar for privatboende betaler UDI et månedlig
tilskudd til kommunene på kr 16 105 per person.
Tilskuddet er kompensasjon for utgifter til lovpålagte tjenester, som følger med det å overta
ansvaret for personer som er omfattet av ordningen. Personer på alternativ mottaksplass har
ikke rett til tjenester etter sosialtjenesteloven. Kommunen skal utbetale økonomiske ytelser til
personens livsopphold.
Satsene for tilskuddet til kommunene er fastsatt i Statsbudsjettet.
Private som stiller bolig til disposisjon, eller personer fra Ukraina som bor privat får ingen
direkte betaling fra UDI.

Kommunenes forpliktelser
Personer på alternativ mottaksplass har rett til informasjon, råd og veiledning fra kommunen.
Kommuner som inngår avtale om en slik ordning må etablere gode rutiner for å identifisere
særlige sårbare personer og følge dem opp, spesielt med tanke på evt.
utnyttelsessituasjoner som kan oppstå.
Personer på alternativ mottaksplass, har samme rett til helsetjenester som den øvrige
befolkningen, og krav på omsorgstjenester etter pasient og brukerrettighetsloven.
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Kommunen skal tilby gratis barnehageplass til barn i barnehagealder, som dekkes av
tilskuddsmidlene som blir utbetalt for barnet/barna.

Forenklet saksbehandling
Informasjon om søknadsprosess vil bli publisert på UDI.no når det er klart.
Saksbehandlingen av den utvidede ordningen vil gå raskere, da det er færre krav enn ved
den ordinære ordningen.
Søknadene må fortsatt godkjennes av kommunen og UDI. Det er frivillig for kommunen å ta
imot personer på alternativ mottaksplass.
Personen må sende søknad om alternativ mottaksplass til UDI. Vi jobber med å få på plass
en elektronisk søknadsportal. Når søknaden er mottatt tar vi kontakt med kommunen for å
spørre om de vil akseptere søknad om alternativ mottaksplass.
Det åpnes også opp for at søkere om alternativ mottaksplass henvender seg til kommunen
før de sender søknaden til UDI. Hvis kommunen aksepterer søknaden og signerer på
søknadskjemaet vil UDI innvilge søknaden umiddelbart. Hvis kommunen sier nei til å ta imot
personen, får personen avslag på søknaden. Personen vil fortsatt ha rett til plass på
akuttinnkvartering eller asylmottak.
Kommuner som har midlertidige boløsninger for større grupper, for eksempel
sykehjemsbygg, institusjonsbygg, eller hoteller, og som kan tilby alternativ mottaksplass, kan
sende søknad til UDI, slik at det vurderes en gruppebasert løsning.

Formål med utvidelsen
Formålet med utvidelsen er blant annet at ordningen kan bidra til at ukrainere får være nær
familie og nettverk, at det vil gi en normal hverdagssituasjon og bidra til tidlig integrering. Den
økonomiske ordningen vil også støtte kommunene som har personer som bor i sin kommune
utenfor mottak.
UDI vil ha tett samarbeid med IMDi for å sikre et godt grensesnitt mellom denne utvidede
ordningen om alternativ mottaksplass og avtalt selvbosetting. Sjekk IMDis nettsider for
informasjon om ordningen om avtalt selvbosetting.
Kontakt for avklaringer om utvidet AMOT ordning:
E-post adresse: AMOT@udi.no
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