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IMDI sendte anmodning om bosetting av flyktninger i 
2018 til kommunene via IMDInett Bosetting.

Denne veiledningen gjelder særskilt for kommuner som per
1.1.18 ble sammenslått til ny kommune, samt alle 

kommuner i Trøndelag som har fått nytt kommunenummer.



Logg inn i IMDinett via 
www.imdi.no

http://www.imdi.no/


For å lese og svare på 
anmodningen, gå til 

Kommuner



Alle kommuner i Trøndelag, samt kommuner som har per 
1.1.18 ble sammenslått til ny kommune, har fått nytt 

kommunenummer. Det er opprettet nye kommunemapper 
tilknyttet de nye kommunenumrene i IMDinett. 



Anmodningen for 2018 ble sendt i november, og 
anmodningsoppgaven ligger derfor i de gamle kommunemappene 

tilknyttet de utgåtte kommunenumrene. For å svare på 
anmodningen og registrere vedtak, må man derfor inn i den gamle 

kommunemappen. 



For de sammenslåtte kommunene: Øverst på 
siden «Oversikt bosetting» er det lenker til 

kommunemappene tilknyttet de utgåtte kommunene. 
Trykk på kommunenavnene for å komme til den 

respektive kommunens kommunemappe. 



For sammenslåtte kommuner: Kun én av 
kommunene som per 1.1.18 ble sammenslått, ble 

anmodet for 2018. For å lese og svare på 
anmodningen, trykk på kommunenavnet for å gå 

til den gamle kommunemappen som 
anmodningen ble sendt til i november 2017



For Trøndelagskommunene: Øverst på siden 
«Oversikt bosetting» er det lenker til 

kommunemappene tilknyttet det tidligere 
kommunenummeret. Trykk på lenken for å komme 

til den gamle kommunemappen. 



Ved å trykke på lenken, blir du sendt til «Oversikt 
bosetting» i den gamle kommunemappen 

tilknyttet tidligere kommunenummer. 



Velg Anmodning og 
vedtak

Dersom kommunen er anmodet om å bosette 
flyktninger i 2018, og kommunen ikke har svart 

på anmodningen, finner du anmodningsoppgaven 
under Anmodninger under arbeid.



Trykk på Registrer vedtak i menyen til 
venstre eller på lenken under Anmodninger 

under arbeid for å registrere svar på 
anmodningen. 



For videre veiledning i hvordan man skal registrere 
kommunens vedtak i IMDinett Bosetting, se egen 

veiledning på www.imdi.no. 

Husk at kommunen også må svare IMDI på 
anmodningen per brev.

http://www.imdi.no/


Du har nå sett hvordan du åpner en 
anmodning om bosetting av flyktninger 

fra IMDI som kommune med nytt 
kommunenummer. 

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


