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OM IMDinett BOSETTING
IMDinett – bosetting er IMDis saksbehandlingssystem for bosetting av flyktninger til kommunene.
Det er IMDis primære arbeidsverktøy for saksbehandling av bosetting, men også kommunenes saksbehandlingssystem for anmodning om bosetting av
flyktninger og fordeling og utsøking av flyktninger til kommunene.
I tillegg er IMDinett bosetting et verktøy for kommunene i arbeidet med å planlegge og forberede bosetting.

Pålogging
For å få tilgang til IMDinett må eksterne brukere logge inn via en Buypass-løsning. Se hvordan du laster ned og bruker denne her.

Roller og tilganger
Informasjonen i IMDinett er tilgangsstyrt, og hva du ser og hvilke oppgaver du kan utføre avhenger av hvilke roller du har. Alle som skal jobbe i IMDinett må
få opprettet brukere med nødvendige roller og tilganger slik at man kan løse de oppgavene man har behov for.
Hver kommune har en eller flere kommuneadministrative brukere som har mulighet til å opprette brukere og tildele nødvendige rettigheter. En bruker kan
ha flere roller, som i kombinasjon gir de tilganger man trenger. Du som kommunebruker kan for eksempel både rollen Kommune_Anmoder_Skriv og
Kommune_Bosetter_Skriv for å kunne løse oppgaver knyttet både til anmodning og bosetting.

Område
Rolle
Beskrivelse
Anmodning Kommune_Anmoder_Skriv Denne rollen gir nødvendige tilganger til å åpne, behandle og besvare anmodninger om bosetting
av flyktninger fra IMDi. Du får også se i hendelser og legge notater knyttet til anmodning. Brukeren
skal kunne se historikken for anmodninger, søk av personer som er bosatt til kommunen uten
tilgang til personmappen.
Anmodning Kommune_Anmoder_Les
Denne rollen gir mulighet til å lese informasjon rundt saksbehandlingen på anmodning i din
kommune, se vedtak som er registrert fra kommunen, se fordelingene kommunen har fått fra IMDi
samt svaret fra kommunen, søke personer som er bosatt og se grunndata uten at brukeren får
tilgang til å lese i personmappen.
Bosetting
Kommune_Bosetter_Skriv Denne rollen gir tilgang til alle saksbehandlingsprosesser knyttet til bosetting i IMDinett. Det gjelder
åpne og svare på fordelingslister sendt fra IMDi. Du får også tilgang til å søke opp personer, og
lese detaljert informasjon om personer som er bosatt eller søkt ut til din kommune.
Bosetting
Kommune_Bosetter_Les
Brukeren skal kunne ha innsyn i personmappen til individer som har blitt søkt ut til kommunen,
bruke søkefunksjonen for å hente liste over utsøkte til kommunen, ha tilgang til
bosettingsrapporter.
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Informasjon og hjelp

Dersom du trenger hjelp til bruk av systemet eller har spørsmål om bosetting, finner du mer informasjon på våre hjelpesider for IMDinett som ligger på
IMDi.no. Du kommer til denne siden ved å klikke på Hjelp i IMDinett. Du vil da komme til vår hjelpeside, hvor du finner informasjon om IMDinett, eventuelle
driftsmeldinger og brukerveiledninger og opplæringsmateriell.
Dersom du ikke finner svar på det du lurer på kan du ta kontakt med kontaktsenteret for bosetting. Her kan du melde inn sak og stille spørsmål til IMDis
bosettingsteam for videre oppfølging.
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ARBEIDSFLATE
Når du har logget deg inn i IMDinett som kommunebruker, kommer du til arbeidsflaten din. Her får du enkel tilgang til sentrale funksjoner i IMDinett. I den
globale menyen kan du navigere til de ulike arbeidsområdene, og du kan også tilpasse arbeidsflaten til ditt bruk ved å legge til snarveier til enkelte
funksjoner. Den svarte stripen med rødt felt viser hvilken hovedfane du har valgt og hvilket skjermbilde du er i.

Du kan selv redigere og tilpasse arbeidsflaten til ditt bruk. Da kan du fjerne eller legge til ett eller flere av de fire feltene i arbeidsflaten. Du kan også plassere
feltene der du selv ønsker ved å plassere markøren på overskriften til det feltet du ønsker å flytte og så holde venstre museknapp nede og dra med deg
feltet.
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Personsøk
Arbeidsflaten inneholder en søkefunksjon der du kan søke opp enkeltpersoner i IMDinetts database. Du kan søke på navn, DUF-nr, personnummer eller
registreringsnummer for å finne personer som er søkt ut til eller bosatt i kommunen. For å finne personer som ikke bor i eller ikke er søkt ut til kommunen,
må du søke på DUF-nummer. Andre søkekriterier for disse personene vil ikke gi deg treff på søket.
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Varsler
Ved å klikke på varselikonet vil du se alle varsler som sendes til deg. Du vil for eksempel få opp et varsel når IMDi har sendt en fordelingsliste med flyktninger
som er klare for bosetting. For å behandle dette, må du gå inn på din kommune under menyvalg Kommune. Her kan du velge å se bare varsler du ikke har
lest tidligere (Vis bare uleste varsler).
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Personliste
På arbeidsflaten har du også en Personliste. Denne listen inneholder de personer du selv har lagt der. Hvordan du legger personer på listen blir beskrevet
under kapittelet Person og personsøk. Listen kan kun inneholde 10 personer. Du fjerner personer fra listen ved å klikke på Fjern.
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PERSONER OG PERSONSØK
I IMDinett vil du som kommunebruker få tilgang til informasjon om personer som kommunen har takket ja til å ta imot eller som er bosatt i kommunen. Dette
er personinformasjon, og utdypende informasjon som ble registrert da personen ble kartlagt på mottak eller som er registrert i andre prosesser. Denne
informasjonen skal hjelpe kommunen i å planlegge bosettingen av personen.

Personsøk
Du kan søke på personer, enten fra et søkefelt under Personer eller fra en direkte fra Arbeidsflaten.

Du kan søke på navn, DUF-nr, personnummer eller registreringsnummer for å finne personer som er søkt ut til eller bosatt i kommunen. For å finne personer
som ikke bor i eller ikke er søkt ut til kommunen, må du søke på DUF-nummer. Andre søkekriterier for disse personene vil ikke gi deg treff på søket. Når du
har søkt opp en person vil du få opp mer detaljert informasjon om personen i en egen oversikt.
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Grunndata
Når du går inn på siden til en person som din kommune skal bosette eller som allerede er bosatt i kommunen, vil du få opp mer informasjon om personen.
Her kan du også velge Legg til i personliste (oppe til venstre i skjermbildet). Personen vil da bli lagt i personlisten du har på Arbeidsflaten din.
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Grunndata – detaljer
Under Grunndata detaljer vil du finne mer detaljert informasjon om personene.
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Bosetting
Under menyvalget Bosetting vil du få opp mer detaljert og bosettingsrelevant informasjon. Denne menyen er tilgjengelig for personer som kommunen har
sagt ja til å bosette, og for personer som er bosatt i kommunen. Menyvalgene innenfor den røde ringen vil gi deg informasjon som er registrert av mottakene,
IMDi eller andre i kartleggingsprosessen.
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Følgende «bokser» kan også vises i skjermbildet avhengig av personens «Sakstype»

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon er annen informasjon enn hva som er registrert i Folkeregisteret. Her har utlendingsmyndighetene, mottak og IMDi mulighet til å legge
inn kontaktinformasjon. Dette kan være kontaktadresse, e-postadresse og/eller telefonnummer.
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Bosettingsinformasjon
Under Bosettingsinformasjon på den enkelte person vil du også finne mer detaljerte opplysninger som er relevant for kommunens videre arbeid for å
bosette personen. Dette er informasjon registrert av mottak og/eller IMDi.
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Forklaring av begreper i skjermbildet over
Bindende tilknytning til kommune
Her ser du eventuell tilknytning personen har som gjør at den må bosettes i den aktuelle kommunen. Det kan være dersom personen har skaffet bolig i
kommunen selv som er godkjent av kommunen, personen har arbeidskontrakt eller studieplass som er bekreftet, eller dersom personen er alternativt
mottaksplassert (AMOT).
Disse kriteriene er bindene for IMDis valg av bosettingskommune.

Veiledende tilknytning til kommune
Her finner du informasjon om eventuelle andre kriterier for bosetting i den aktuelle kommunen som er registrert av mottakene eller av IMDi, og som IMDi
kan ta med i vurderingen ved valg av kommune til personen. Det er viktig å merke seg at enkelte kriterier kan prioriteres høyere enn andre.

Familiebolig
Dersom person har ønske om å bo sammen med familie eller andre personer i samme boenhet, vil du finne informasjon om dette her. Dersom en enslig
mindreårig skal bosettes med følgeperson vil dette komme opp her.

Familiemerknad
Ytterligere informasjon om familien vil du finne her

Tilknyttede saker
Dette gjelder overføringsflyktninger hvor sakene er knyttet til hverandre, som regel på grunn nære familierelasjoner, og hvor det ofte er anbefalt bosetting i
samme kommune eller samme område.

Bofellesskap
Dersom personer har ønske om å bo sammen med andre personer i et bofelleskap, vil du finne informasjon om dette her.

Verge før bosetting
Her finner du informasjon om verge for enslige mindreårige mens de bor på mottak.

Følgeperson
Her finner du informasjon om eventuell følgeperson for enslig mindreårig dersom de har det. Følgepersonen er gjerne en slektning som den enslige
mindreårige bor sammen med på mottaket eller i oppholdslandet (overføringsflyktninger).

Bosettingsmerknad
Her vil du finne supplerende informasjon som er relevant for bosettingen, denne kan registreres både av IMDi og fra mottakene (SESAM).
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Helseinformasjon

Her vil du finne informasjon om eventuelle større helseproblemer, nedsatt funksjonsevne o.l. dersom disse er kjent for IMDi på forhånd. Hverken IMDi eller
mottakene har kjennskap til helseproblemer av mer generell karakter, og «Helseinformasjon» må derfor ikke oppfattes en generell helsekartlegging. Det er
kun i tilfeller hvor personen har alvorlige, kjente helseproblemer eller funksjonsnedsettelser at det vil være registrert noe her.

Hvis personen har behov for spesiell tilrettelegging i bolig eller andre særskilte tiltak vil dette være beskrevet under «Bosettingsrelevant helseinfo»:
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Informasjon om graviditet vil kunne stå under «Svangerskap», dersom kvinnen har opplyst om dette:
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Informasjon om alvorlige helseproblemer som er kjent på forhånd vil stå under «Helsetilstand»:

Sosial informasjon

Sosial informasjon er utfyllende bakgrunnsinformasjon om personen/familien som i utgangspunktet bare vil være tilgjengelig for overføringsflyktninger som er
intervjuet av IMDi. Mengden av informasjon kan variere, utfra hva og hvor mye flyktningene forteller til IMDis intervjuer.
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En tidligere asylsøker som bor i mottak eller andre boformer i Norge vil være markert på denne måten:
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Hendelser
Under hendelser vil du finne loggført informasjon som er registrert på personen i systemet. Dette kan være både informasjon som loggføres i systemet, eller
av IMDi eller kommunen.

Hendelser er sortert i ulike områder. Du kan velge alle eller en av dem.
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Hendelser er også sortert under typer. Du kan her velge en av typene.

Notat
Det er mulig å legge til notater i IMDinett som kan knyttes direkte til en person. Alle notater som er knyttet til en person vil være tilgjengelig her under Hendelser. Dette
kan være både notater skrevet direkte på personens «Hendelser» av IMDI, eller på kommunens «Hendelser», og deretter tilknyttet personen (Se Hendelser under
Kommuner). Disse notatene blir tilgjengelig for kommunen under Personer for personer som er bosatt eller er søkt ut til din kommune.
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Systemhendelser
Systemhendelser er hendelser som er automatisk generert av systemet. Det kan for eksempel være når IMDi har sendt en anmodning til kommunene, eller
kommunen har besvart en anmodning, fordelingsliste eller andre ting. Ved å klikke på Vis detaljer kan du få mer informasjon om den aktuelle hendelsen.

Kompetanse
Under Kompetanse finner du opplysninger om språk, utdanning, yrkeserfaring med mer. Dette registreres enten av flyktningen selv i Selvreg (gjelder
mottaksbeboere), eller av IMDi (gjelder personer som ikke bor i mottak, for eksempel overføringsflyktninger). Kommunen har ikke mulighet til å registrere
noe under kompetanse. Når det gjelder språk vil det også forekomme at informasjon hentes fra UDB (politiet).
For personer som ble kartlagt før juni 2018 vil SESAM/UDB ofte vises som kilde for informasjon om kompetanse. Dette fordi beboere i mottak fram til juni
2018 ble kartlagt av mottaksansatte via mottakenes datasystem SESAM.
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For mer informasjon om selvregistrering av kompetanse, se https://www.imdi.no/cv

Språk
Under Språk vil du kunne få mer detaljert informasjon om personens språkkompetanse. Merk at kommuner ikke har mulighet til å redigere informasjon her,
men vil kunne se det som er registrert av flyktningen selv (Selvreg), politiet (UDB) eller av IMDi. Fordi kildene UDB og Selvreg ikke har de samme spørsmål
og skjemaer for registrering, blir språkene presentert noe ulikt i skjermbildene, se nedenfor.
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Fargekodene viser nivå på tale, lese og skriveferdigheter på språk registrert i Selvreg. Hold musepeker over symbolet, så ser du ferdighetsnivået.
Grå – ukjent
Rød – dårlig
Gul – hverken godt eller dårlig
Grønn – godt eller svært godt

Yrke
Under Yrke vil også her skjermbildet vise ulikt avhengig av hvilken kilde som informasjonen kommer fra. For mottaksbeboere vil kilden normalt være Selvreg.
For flyktninger utenfor mottak vil kilde være SESAM eller IMDi. Ved å klikke på «Vis detaljer» vil du få mer informasjon, blant annet hva som er kilden for
opplysningene.
26

Nedenfor er eksempel på hvordan registrering fra Selvreg vil se ut når man klikker på «Vis detaljer» og «Vis grunndata fra Selvreg.»
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Under «Yrke» finner du også «Yrkesmerknad» hvis Mottak (SESAM) eller IMDi har registrert noe.
Du finner også yrkesønsker registrert fra Selvreg og eventuelt SESAM og IMDi, se nedenfor.
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Utdanning

For mottaksbeboere vil kilden normalt være Selvreg. For flyktninger utenfor mottak vil kilde være SESAM eller IMDi.

Nedenfor ser man detaljer for registrering i Selvreg når man klikker på «Vis detaljer» og «Vis grunndata fra Selvreg».
30
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I skjermbildet for utdanning vil man også se «Utdanningsmerknad», «Annen kompetanse» og «Merknader for annen kompetanse» hvis det er registrert noe i
disse feltene i SESAM eller av IMDi, se nedenfor.
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Andre ferdigheter

For mottaksbeboere vil kilden normalt være Selvreg. For flyktninger utenfor mottak vil kilde være SESAM eller IMDi.
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Nederst i skjermbildet er det et merknadsfelt «Merknader for andre ferdigheter». Dette er merknader registrert av IMDi og vil primært bli brukt for flyktninger
som ikke bor i mottak.

Interesser
I skjermbildet er det to felt. Et hvor interesser flyktningen selv har registrert og med kilde Selvreg, «Selvregistrerte interesser», og et hvor registreringen kilde SESAM eller
IMDi, «Interesser registrert av mottak/IMDi». Det siste feltet vil normalt ha registreringer for personer som ikke bor i mottak.
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Om registreringen
I dette skjermbildet vil du finne informasjon om selvregistrering av kompetanse (gjelder mottaksbeboere):

Eller informasjon om intervjuet som IMDi har gjort med personen, dersom det er en overføringsflyktning:
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Karriereveiledning
Dette skjermbildet viser hva karriereveileder har registrert i sin samtale med flyktning som har registrert sin kompetanse i Selvreg.
Eksemplet fra skjermbildet i denne veilederen viser ikke hele skjemaet.
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Utskrift
I dette skjermbildet kan du få utskriftvennlige versjoner av tre ulike skjemaer med informasjon registrert på den personen du har åpnet.
Skjemaet «Kartleggingsinformasjon» vil inneholde all informasjon som er registrert på personen, inkludert kompetanse. Skjemaet «Kompetanse» inneholder
kun kompetanseopplysninger, tilsvarende en CV. «Karriereveileders notat» vil kun ha informasjon om mottaksbeboere som har hatt samtale med
karriereveileder.
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Ved å klikke på en av knappene «Lag PDF av…..» genereres det aktuelle skjemaet i et nytt skjermbilde som kan skrives ut eller legges ved en e-post.

ANMODNING OG VEDTAK OM BOSETTING AV FLYKTNINGER
Kommunene vil hvert år motta anmodning om å bosette et visst antall flyktninger fra IMDi gjennom IMDinett og kommunens postmottak. Etter at kommunen
har behandlet anmodningen og vedtatt hvor mange flykninger de vil bosette, må de registrere og godkjenne vedtaket i systemet, og sende vedtaket til IMDis
postmottak. Dette vil danne grunnlaget for den videre fordelingen av flyktninger til kommunen.
Når du klikker på Kommuner, kommer du til oversiktbilde for din kommune. Her vil du se en oversikt over din kommunes vedtak på IMDis anmodninger.
Vedtaket er fordelt på tre kategorier: enslige voksne/familier, enslige mindreårige 15-18 år og enslige mindreårige under 15 år. Her kan du velge hvilket år du
ønsker å se vedtak for. Du vil også se hvor mange flyktninger som er fordelt, søkt ut og bosatt i og hvor mange ledige plasser det er igjen for det aktuelle
året. Ledige plasser er en sum av eventuelle ledige plasser fra tidligere år og det året du har valgt.
38

Her vil du og også kunne starte flere saksbehandlingsprosesser, blant annet behandle og svare på forespørsler fra IMDi.
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Anmodning og vedtak
Anmodning er prosessen der IMDi ber kommuner om å fatte et politisk vedtak om bosetting av et visst antall flyktninger.
Under Anmodning og vedtak kan du se og svare på IMDis anmodninger om bosetting av flyktninger, samt registrere vedtak i systemet.
Her vil du se oversikt over kommunens Anmodninger under arbeid. Dette er anmodninger kommunen har mottatt fra IMDi og åpnet, men som enda ikke
er besvart.
Under Siste anmodninger vil du se de siste anmodningene IMDi har sendt til kommunen, også de som er under arbeid. Du vil også kunne se status på de
ulike anmodningene: Bekreftet, Purret, Returnert, Ikke svart, Svart
Du kan se tidligere anmodninger og vedtak ved å gå inn via Historikk i venstremenyen.

40

Svar på anmodning
Registrer vedtak
Når kommunen har mottatt en anmodning fra IMDi og behandlet denne i kommunestyret, skal kommunen sende vedtaket til IMDis postmottak. I tillegg må
kommunen registrere vedtaket i IMDinett.
Du går inn på Registrer vedtak, og velger den anmodningen du skal svare på.
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Du må også velge hvilket år registreringen gjelder for, ettersom en anmodning fra IMDi kan gjelder for flere år. Velg Neste for å gå videre til neste trinn,
hvor du må registrere kommunens vedtak i systemet

Registrer plasser

Side
7
Du vil få18.10.2018
opp et nytt skjermbilde. Her må du registrere plassene som kommunen har fattet vedtak om, og fordele det på de ulike
kategoriene
Enslige
voksne/familier, Enslige mindreårige 15–18 år og Enslige mindreårige under 15 år. IMDi vil benytte disse registeringene til å tildele konkrete personer for
bosetting i din kommune.
Du vil kunne se hvor mange flyktninger i de ulike kategoriene (gruppene) og totalt IMDi har bedt kommunen å bosette det aktuelle året, og hva kommunen
eventuelt har allerede vedtatt . Her vil du også få opp avvik mellom IMDis anmodning og kommunens vedtak. Merk at dersom kommunen registrerer et lavere
antall plasser enn det IMDi har anmodet om, må kommunen begrunne dette.
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Oppsummering og godkjenning
Når du er ferdig med å registrere plasser, trykker du på Neste og kommer til et oppsummeringsbilde. Her kan du kontrollere registreringene. Dersom du
ønsker å korrigere registeringene kan du gå tilbake ved å velge Forrige nederst på siden eller på Registrer svar nesten øverst på siden.
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For å sende svaret til IMDi, må du godkjenne og sende svaret i to trinn.

Når du har godkjent og registrert anmodningen vil du få en bekreftelse fra systemet som vist i skjermbildet nedenfor.
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IMDi vil få et varsel om at kommunen har svart på anmodningen, og vil bekrefte eller kommentere svaret fra kommunen. Når IMDi har bekreftet eller
kommentert svaret, får kommunen et varsel om dette i IMDinett.

OBS! Husk at kommunen også må svare på anmodningen fra IMDI i brevform som sendes til IMDis postmottak. Dette er nødvendig for å sikre arkivering og
journalføring .
Når du har svart på anmodningen vil du se at status på «Svar på anmodning Sortland 2017 (3)» er endret til Bekreftet og at det ikke er flere Anmodninger
under arbeid. Dette vil bli synlig på oversiktsbildet Anmodninger og vedtak under Oversikt bosetting.
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Endre svarfrist
Dersom kommunen har behov for å endre svarfristen på anmodningen, kan du gjøre dette. Du velger da den aktuelle anmodningen, og går inn og endrer
fristen. Dersom det er behov for å endre svarfristen må kommunen begrunne dette.
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Historikk for anmodning og vedtak
Klikker du på Historikk i venstremenyen under Anmodning og vedtak, kan du søke opp historiske anmodinger og vedtak for din kommune. Du velger i
utvalgskriteriet hvilken periode du ønsker å se anmodninger og vedtak for og klikker på Vis.

Du kan da velge å gå inn på en bestemt anmodning og få opp detaljene her.
47
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BOSETTING – MOTTA OG SVARE PÅ FORDELINGSLISTE
Når kommunen har fattet vedtak om å bosette et visst antall flyktninger, vil IMDi sende fordelingsliste over fordelingsklare flyktninger, med forespørsel om å
bosette disse. Kommunen må gå inn her for å behandle og besvare fordelingen. Dette skjer ofte flere ganger gjennom året, avhengig av hvor mange
flyktninger kommunen skal bosette.

Når kommunen har sagt ja til å bosette personer i kommunen, vil IMDI sende brev til personen med informasjon om vedtak om bosetting. Kommunen vil
også motta et brev med oversikt over alle personene som har fått vedtak om bosetting i kommunen.
Kommunen vil da få tilgang til personopplysninger og kartleggingsinformasjon som er tilgjengelig i IMDinett. Denne informasjonen skal hjelpe kommunen å
forberede bosettingen. Se mer om dette under Personer og personsøk

Oversikt bosetting
Under menyvalget Kommuner vil du få tilgang til saksbehandlingsprosesser knyttet til bosetting av flyktninger. Under Oversikt bosetting finner du en
oversikt over kommunens vedtak, utsøking og ledige plasser i kommunen.

Fordeling
Kommunene vil få fordelingslister over bosettingsklare flyktninger via IMDInett. Du kan gå inn og behandle fordelingslistene under menyvalget
«Kommuner» og velge Bosetting - Fordelinger.
Her vil du se hvilke fordelinger som er sendt til din kommune. Du kan se hvilke fordelinger som er besvart av kommunen din og returnert til IMDi, disse har
status Sendt. Fordelinger som ikke er besvart fra kommunen din vil ha status Ny.
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Fordeling – svare på fordeling
For å svare på en ny fordeling, klikker du på navnet på fordelingslisten, her0628 Hurum fra oktober 2018. Du vil få opp den fordelingslisten som IMDi har
sendt og kan gå videre med å behandle forespørselen .
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Da vil du få en liste over personer IMDi ønsker å bosette i din kommune, med informasjon om deres nasjonalitet, kjønn og alder. Boligtype
Familiebolig/Bofellesskap) som står i tabellen gir indikasjon på at personen er enslig eller en del av en familie. For flyktninger som er en del av en familie står
boligtype som «Familiebolig».
Personer som er fordelt basert på en Innmelding kommunen har sendt IMDi tidligere er registrert med innmeldingens ID (se hvordan innmeldinger bli laget
og sendt til IMDi i kapittelet Innmeldinger).
Under «Vis detaljer» på hver enkelt person eller Vis alle detaljer, får du den informasjonen som er tilgjengelig for en enkelt person eller alle personene.
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Kommunen skal registrere forventet tidspunkt for bosetting av personen.

For overføringsflyktninger brukes denne informasjonen av UDI og IOM (International Organisation for Migration) for å organisere reisen til Norge. Forventet
bosettingsuke for overføringsflyktninger må registreres innenfor intervallet «Første mulige bosettingsuke» og «Siste mulige bosettingsuke» i «Vis detaljer».

Dersom det er personer på listen kommunen ikke har anledning til å bosette, må du fjerne markeringen under kolonnen «Bosettes». Du vil bli bedt om å
begrunne dette, og dette er obligatorisk for å komme videre i saksbehandlingen. Denne begrunnelsen vil lagres i personens og kommunens logg under
hendelser.
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Når du har gått gjennom listen og vil sende den til IMDi, må du godkjenne den og svare IMDi gjennom to trinn, Bekreft liste og Send svar.

Personene som er markert for bosetting, vil nå automatisk søkes ut til kommunen. Kommunen vil da få tilgang til mer detaljert informasjon om de personene
som kommunen har sagt ja til å bosette under Personer (se avsnitt om Personsøk og personer).

Vedtak om bosetting
Når listen er godkjent vil IMDi sende brevet «Bosetting av flyktninger» til kommunen hvor kommunen vil få en bekreftelse om bosetting for de aktuelle
personene. Kommunen mottar brevet i sin sentrale meldingsinnboks i Altinn og får varsel på e-post om mottatt melding. Varselet sendes til e-postadressen
oppgitt i Altinn, fortrinnsvis kommunenes postmottak. Kommunen vil ikke lenger motta kopi av brevet «Vedtak om bosettingskommune» som flyktningene
får.
Flyktningen som har fått tildelt bosettingskommune vil motta brevet «Vedtak om bosettingskommune» i papirformat, og det vil bli sendt elektronisk varsel til
mottakene. Overføringsflyktninger får ikke dette brevet.

Registrere bosettingsdato
For personer som blir bosatt fra mottak i Norge, vil mottakene registrere bosettingsdato i et eget system, som da blir overført til IMDinett.
Overføringsflyktninger blir registrert bosatt av UDI og overført til IMDinett.
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For personer som har bodd privat, på institusjon eller har vært på alternativ mottaksplass avtalt med UDI (AMOT), må kommunen selv registrere
bosettingsdato. Du gjør dette ved å klikke på Bosettingsdato i venstremenyen under Bosetting. Her finner du en oversikt over personer kommunen har
sagt ja til å bosette, men som ennå ikke er bosatt. For de personene hvor «Vis detaljer» er synlig kan du registrere inn bosettingsdato for personen.

Klikk på «Vis detaljer». Du kan registrere bosettingsdato i en to-trinnsprosess. Registrer inn bosettingsdatoen i datofeltet og klikk på

Klikker du på ja i skjermbildet vist neden for, er bosettingsdato registrert i IMDinett og personen forsvinner fra listen «Registrer bosettingsdato».
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Innmeldinger
I IMDinett kan du opprette og sende Innmeldinger til IMDi. Innmeldingene skal kunne omfatte ledige boliger/bofellesskap o.a, se nedenfor. Disse
innmeldingene blir tilgjengelig for IMDi i IMDinett.
Gå inn på hovedmeny Kommuner og klikk på venstremenyen Innmeldinger.

Her vil du se en liste over de innmeldinger som kommunen har sendt til IMDi og som IMDi ikke har håndtert. De innmeldinger som er behandlet av IMDi vil
du finne i venstremenyen under «Ferdigbehandlede innmeldinger». I skjermbildet kan du filtrere tabellen på Innmeldingstype og perioden som innmeldingen
gjelder for. Alle kolonnene kan filtreres. Klikker du på Vis detaljer får du se hva som ble registrert i innmeldingen av kommunen. Hvis innmeldingen har status
Saksbehandles vil du også se hvem i IMDi/Buf-etat som behandler innmeldingen og eventuelt svar til kommunen. Se skjermbildet nedenfor hvor både en
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innmelding med status Venter på behandling og en med status Saksbehandles er åpnet ved å klikke på Vis detaljer.
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Du vil også kunne kansellere en melding som har status Venter på behandling, men ikke en innmelding som har status Saksbehandles.
Klikker du på Kanseller innmelding så får du opp skjermbildet nedenfor.

For å kunne kansellere må du skrive en begrunnelse for hvorfor innmeldingen kanselleres. Teksten i raden med innmeldingen vil grå, og neste gang du går
inn i listen vil denne innmeldingen være flyttet over til listen over Ferdigbendlede innmeldinger. IMDi og Buf-etat vil i sine lister i IMDinett se at denne
innmeldingen er kansellert og vil ikke behandle den.
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Skal du opprette og sende en melding velger du et av de tre menypunktene i venstremenyen; Ledige Boliger, Bestemte personer og Antall plasser.

Ledige boliger
Klikker du på Ledige boliger i venstremenyen kommer du inn i skjermbildet for å registrere ledige boliger.

Her kan du opprette og sende inn innmelding på Familiebolig, Bofellesskap (voksne) og ulike EM-tiltak.
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Familiebolig
Klikk på «Velg Familiebolig» og du kommer inn i skjermbildet nedenfor.

Markerer du at boligen er tilpasset særlig hensyn, så åpnes et kommentarfelt hvor du må (obligatorisk) beskrive hvilke særlige hensyn boligen er tilpasset.
Når du har trykket på send blir innmeldingen lagt i listen over innmeldinger kommunen har sendt inn til IMDi og som ikke er blitt behandlet av direktoratet.
Innmeldingen blir tilgjengelig for IMDi på IMDinett.
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Bofellesskap
Klikk på «Velg Bofellesskap» og du kommer til skjermbildet nedenfor.

Markerer du at bofellesskapet er tilpasset særlig hensyn, så åpnes et kommentarfelt hvor du må (obligatorisk) beskrive hvilke særlige hensyn boligen er
tilpasset. Når du har trykket på send blir innmeldingen lagt i listen over innmeldinger kommunen har sendt inn til IMDi og som ikke er blitt behandlet av
direktoratet. Innmeldingen blir tilgjengelig for IMDi på IMDinett.
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EM-tiltak
Klikk på «Velg EM-tiltak» og du kommer til skjermbildet nedenfor.

Her kan du melde inn ledige EM-tiltak som vil bli behandlet av IMDi (dvs enslige mindreårige 15-18 år) og av Bufetat (dsv enslige mindreårige under 15 år).
Nedenfor er de ulike typer EM-tiltak du kan melde inn. Velger du «Annet» som tiltak, så beskriv tiltaket i merknadsfeltet.
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Markerer du at EM-tiltaket er tilpasset særlig hensyn, så åpnes et kommentarfelt hvor du må (obligatorisk) beskrive hvilke særlige hensyn boligen er tilpasset.
Når du har trykket på send blir innmeldingen lagt i listen over innmeldinger kommunen har sendt inn til IMDi og som ikke er blitt behandlet av direktoratet.
Innmeldingen blir tilgjengelig for IMDi og Bufetat på IMDinett.
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Bestemte personer
Klikker du på venstremenyen Bestemte personer, så kommer du inn i skjermbildet nedenfor hvor du kan opprette og sende innmeldinger på personer som har
tilknytting til din kommune.

64

Du kan kun opprette og sende inn en melding på Bestemte personer når du har DUF-nummer til vedkommende. Søk opp personen i skjermbildet over og du
kommer inn i skjermbildet hvor du oppretter og sender innmeldingen, se skjermbildet nedenfor. Skulle personen du søker opp ikke være aktuelt for bosetting,
får du en feilmelding.
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Her får du i tillegg til DUF-nr og navn på personen også se om personen har en Bosettingsstatus som gir grunnlag for bosetting. Har personen familie i Norge
så vil du se det listet opp (dvs personer med samme reg.nr). På grunn av personvern ser du ikke DUF-nr og navn på familiemedlemmene.
Hvis den personen du lager innmelding på har familie må du i kommentarfeltet innformere om alle skal bosettes sammen eventuelt hvem som ikke skal
bosettes sammen med personen som meldingen gjelder.
I nedtreksmenyen «Tilknytting» velger du hva slags tilknytting personen har til kommunen.







Avtalt selvbosetting – personen har skaffet en boligkontrakt og kommunen har godkjent den.
Arbeidskontrakt innebær – personen har en arbeidskontrakt og kommunen har godkjent den
Studieplass – personen har skaffet seg studieplass og kommunen har godkjent det
Amot – personen har blitt alternativt mottaksplassert i din kommune av UDI, og personen har fått oppholdstillatelse og skal bosettes.
Nær familie – personen har nære familiemedlemmer boende i din kommune

Når du har trykket på send blir innmeldingen lagt i listen over innmeldinger kommunen har sendt inn til IMDi og som ikke er blitt behandlet av direktoratet.
Innmeldingen blir tilgjengelig for IMDi på IMDinett.
Hvis personen du oppretter og sender innmelding på er enslig mindreårig under 15 år, så vil innmeldingen bli behandlet av Buf-etat.
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Antall plasser
Klikker du på venstremenyen Antall personer, så kommer du inn i skjermbildet nedenfor hvor du kan opprette og sende innmeldinger når kommunen kan ta
imot flyktninger for bosetting.

Her kan du registrere hvor mange personer kommuner kan bosette et gitt tidspunkt og skrive en merknad til IMDi knyttet til denne bosettingen.
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Ferdigbehandlede innmeldinger
Klikker du på venstremenyen Ferdigbehandlede innmeldinger, så kommer du til skjermbildet med en liste over de innmeldinger som er behandlet av IMDi eller
Buf-etat eller kansellert av kommunen selv.

I skjermbildet kan du filtrere tabellen på Innmeldingstype og perioden som innmeldingen gjelder for. Alle kolonnene kan filtreres. Klikker du på Vis detaljer får
du se hva som ble registrert i innmeldingen av kommunen. For innmeldinger med status Kansellert ser du også begrunnelsen, dato og hvem som kansellerte.
Tilsvarende for innmeldinger med status Avslått, så ser du begrunnelsen fra IMDi/Buf-etat og dato.
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HENDELSER
I IMDinett vil det også registreres ulike typer hendelser på kommunen og på personer. Disse blir tilgjengelig under henholdsvis Kommuner og Personer
under Hendelser i venstremenyen. Hendelser som er registrert på personer vil bli tilgjengelig for kommunen på personer som er kommunen har sagt ja til å
bosette eller som er bosatt i kommunen.

Systemhendelser
Systemhendelser er hendelser som er automatisk generert i systemet. Det kan for eksempel være når IMDi har sendt en anmodning til kommunene, eller
kommunen har besvart en anmodning, fordelingsliste eller andre ting. Ved å klikke på Vis detaljer kan du få mer informasjon om den aktuelle hendelsen.
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Notat
Her ser du oversikt over alle notater som er lagt til kommunen. Dette kan være notater kommunen har skrevet selv, eller notater IMDi har skrevet.

Opprett notat
Du som kommunebruker kan opprette notater, med informasjon som er relevant enten om kommunen eller om bestemte personer. Velg Opprett Notat for
å kunne skrive et notat.
• Velg tittel
• Velg saksområde
• Velg eventuelt personer notatet skal knyttes til
• Når du er ferdig å skrive notatet, velg Opprett
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Dersom du skal knyttet notatet til en person, må du legge inn DUF-nummer til den eller de det gjelder. Notatet blir da også synlig i personens personmappe.
Legg inn DUF-nummer og klikk Legg til.

201803452201

Mohammed Kurt

Notat i personmappen
Når kommunen har registrert et notat som gjelder en eller flere personer og knyttet det til DUF-nummer, blir det også tilgjengelig under personens Hendelser.
Dette vil kun være synlig for IMDi samt bosettingskommunen.
Ved å velge Vis detaljer kan du åpne notatet og se hvem som har registrert det.
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Brev fra IMDi utenfor IMDinett
Anmodning om bosetting av flyktninger
Sendes på e-post til kommunens postmottak. Kommunen må sende vedtaket til IMDis postmottak , men må også registrere vedtaket i IMDInett.
Brev om vedtak om bosetting av personer
Når kommunen svart på fordelingslisten, vil det sendes ut brev med vedtak om bosetting til de personene som er godkjent for bosetting i kommunen. Det vil
også bli sendt et brev til kommunen med bekreftelse på alle personene kommunen skal bosette.
Kommunen mottar brevene i sin sentrale meldingsinnboks i Altinn og får varsel på e-post om mottatt melding. Varselet sendes til e-postadressen oppgitt i
Altinn, fortrinnsvis kommunenes postmottak.Kommunen må selv sørge for at disse blir arkivert på forsvarlig måte utenfor IMDInett.
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KONTAKTINFORMASJON
Kontaktinformasjon til kommunen finner du under Kontaktinformasjon i venstremenyen når du er på menypunktet Kommune. Her finner du kommunens
offisielle kontaktinformasjon hvor vedtaksbrev og liknende vil sendes til.
Kommunen kan også legge inn kontaktinformasjon til flyktningkontor/flyktningkonsulent i kommunen. Denne informasjonen er viktig .for IMDi fordi den
brukes i kontakten med kommunen.. . I tillegg brukes denne informasjonen for å sikre at brev om bosetting sendes til riktig adressat.

For å legge inn kontaktinformasjon til flyktningkontor/flyktningkonsulenten klikker du på Rediger og legger inn kontaktinformasjon.

Når du har fylt ut feltene avdeling/ kontor, adresse, postnummer, navn, telefonnummer og e-postadresse, klikker du på Lagre.
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