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I IMDinett kan du søke opp personer og finne mer informasjon om personer som skal 
bosettes i din kommune.

Du skal nå få se hvordan du enkelt kan finne frem til denne informasjonen.

Start ved å logge inn i IMDinett via www.imdi.no.



Det første du ser når du er logget inn er arbeidsflaten din.



Du kan enten søke etter personer 
direkte fra Arbeidsflaten



Eller fra Personer



Du kan søke på DUF-nummer, reg.nummer, 
fødselsnummer eller navn.

Hvis du vil finne personer som ikke er bosatt 
eller søkt ut til din kommune, merk at du må søke 

på DUF-nummer.





Klikk på DUF-nummeret til aktuell person.





Under Person vil du finne mer detaljert informasjon 
om personen som skal hjelpe kommunen i den 
videre planlegging og bosetting av personen.

Hva slags informasjon du ser er avhengig av hvilke 
tilganger du har i systemet.



Dersom personen har et ubehandlet avvik i sin 
bosettingssak vil du se det her. 

Ta kontakt med IMDis kontaktsenter dersom du har 
spørsmål til dette.



Under Grunndata vil du finne mer 
informasjon om personen.



Under Bosetting vil du finne mer 
detaljert informasjon som er relevant for 

bosetting og videre oppfølging av 
personen.



Merk at du kun vil få opp menypunktet 
Bosetting med tilhørende informasjon 

dersom personen er søkt ut eller bosatt i din 
kommune. Du vil ikke kunne se dette for 

andre personer.



Under Bosettingsinfo vil du finne mer 
spesifikk informasjon som er relevant for 

bosettingen av personen. 

Se mer detaljer om dette i veiledningen på 
imdi.no



Velg for 
eksempel 

Språk





Du vil da få opp detaljert mer detaljert 
informasjon om personen. 



Dette er informasjon som ble registrert på 
mottaket, eller som er lagt til av IMDi.



Ved å klikke på Vis Detaljer vil du se 
hvor informasjonen kommer fra.



Du vil også kunne se eventuelle 
merknader og hvor de kommer fra.





Under Hendelser vil du finne ulik 
informasjon som er loggført på 

personen i systemet.



Dette kan for eksempel være 
Notat som IMDi eller kommunen 

har lagt til.





Alle aktiviteter som gjøres 
gjennom systemet vil også 

loggføres her under 
Systemhendelse.





Under Vis Detaljer vil du finne 
mer informasjon om hendelsen.





Hvis du har behov for å lett finne igjen 
denne personen, kan du legge den til på en 

egen Personliste. 



Klikk Legg til i personliste.



Personene vil da legge seg på 
en egen personliste på din 

Arbeidsflate for enklere tilgang.
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Du har nå sett hvordan du kan søke opp og finne 
mer informasjon om personer som skal bosettes 

eller er bosatt i din kommune. 

Dersom du har flere spørsmål knyttet til dette, se 
www.imdi.no/imdinett/bosetting

http://www.imdi.no/imdinett/bosetting

