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17/2022 Bosetting av flyktninger 

Formannskapets behandling i møte den 10.03.2022:  

Fellesforslag: 
Rødøy kommune ønsker å ta imot og bosette flyktninger 

1. Formannskapet ønsker å legge forholdene til rette for at flyktninger fra krigen i Ukraina kan komme til Rødøy, 
og ber rådmann om å forberede kommunen på å kunne ta imot krigsflyktninger så snart nasjonale 
myndigheter anmoder om dette.  

2. Kommunen er av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI, bedt om å kartlegge kapasitet og 
tilgjengelighet for rask bosetting av flyktninger, innen 10. mars. Formannskapet har fra administrasjonen fått 
tilbakemeldinger som tilsier at Rødøy kommune kan ta imot og bosette inntil 25 flyktninger. Dette antallet er 
satt med bakgrunn i ledige kommunale utleieboliger og kapasitet i kommunale tjenester. Antall flyktninger 
kommunen kan ta imot og bosette kan justeres om situasjonen tilsier det. 

3. På grunn av kort svarfrist er mulige private boliger i kommunen som kan brukes til bosetting av flyktninger ikke 
tatt i betraktning. Formannskapet oppfordrer eiere av private boliger til å melde inn eventuell ledig kapasitet 
til kommunen. Informasjon om slik registrering vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside. 

4. Kommunen har ikke tilgjengelig egnede bygg til midlertidig innkvartering av flyktninger/mottak. 
Formannskapet oppfordrer eiere av private bygg/lokaler som kan egne seg til midlertidig innkvartering/mottak 
til å ta kontakt med kommunen, slik at det ved behov kan legges frem samlet kapasitet til IMDI. Informasjon 
om slik registrering vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside. 

5. På grunn av kort svarfrist behandles saken etter kommuneloven § 11-8. 
  

 
Vedtak: 
Som forslaget. Enstemmig. 


	Møteprotokoll
	Saksliste

	17/2022 Bosetting av flyktninger
	Formannskapets behandling i møte den 10.03.2022:

