
		 I	

 

 

Statlige mål og lokale vedtak 
 

 

En komparativ analyse av bosettingsvedtak i 14 

norske kommuner 
 

Ida Selliseth Bakken 
 

Antall ord: 28012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteroppgave i statsvitenskap 
Institutt for statsvitenskap 

 

UNIVERSITETET I OSLO 

 
Vår 2018 



	II	

 

 

 

  



		 III	

  



	IV	

 

 

  



		 V	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Ida Selliseth Bakken 

 

2018 

 

Statlige mål og lokale vedtak 

 

Ida Selliseth Bakken 

 

http://www.duo.uio.no 

 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

 

  



	VI	

  



		 VII	

Sammendrag 

 

Hvert år anmodes norske kommuner om å bosette et gitt antall flyktninger. Forespørselen 

kommer fra staten, representert ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Denne 

oppgaven presenterer en komparativ undersøkelse av vedtaksprosesser tilknyttet disse 

anmodningene. Tidspunktene for sammenligning er 2013 og 2015, og det er 14 norske 

kommuner som inngår som enheter. Oppgaven benytter elementer fra iverksettingsteori og 

institusjonell teori for å forklare utviklingen mellom tidspunkt 1 og tidspunkt 2. Det er 

kommunestyredebatter, rådmannens innstillinger og IMDi’s anmodningsbrev som 

hovedsakelig utgjør undersøkelsens datamateriale. Disse er analysert ved kvantitativ 

innholdsanalyse, gjennom kategorisering av argumentasjonsform og voteringsmønster. 

Oppgavens hovedfunn er at argumentasjonsformen politisk og administrativt i større grad kan 

knyttes til solidaritet med mennesker i nød og den ekstraordinære situasjonen i tilknytning 

flyktningkrisen i 2015. Videre legger den administrative vurderingen av IMDi’s 

anmodningen sterke føringer på hva slags sluttvedtak som fattes. Voteringsmønsteret er 

påvirket ved økt partipolitisk polarisering, der Fremskrittspartiet har beveget seg mot en mer 

restriktiv holdning, mens alle andre partier gjennomgående har blitt mer imøtekommende i 

sine voteringer. Et sentralt poeng i oppgaven er paradokset knyttet til at de statlige målene må 

iverksettes av kommuner med reell autonomi i bosettingsspørsmålet. Dette fører til at 

bosetting som politisk område er uforutsigbart i to instanser; det er for det første umulig å 

vite hvor mange flyktninger som vil komme, når de kommer og om de kommer. For det 

andre er det for norske myndigheter utfordrende at det lokale selvstyret potensielt kan 

vanskeliggjøre nasjonale forpliktelser.  
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1  Innledning 
1.1  Tema og problemstilling 
Tema for denne oppgaven er kommunal håndtering av Integrerings og mangfoldsdirektoratets 

(IMDi) anmodning om å bosette et gitt antall personer som har fått opphold på humanitært 

grunnlag eller gitt flyktningstatus. Denne prosessen skjer ved et politisk vedtak i de 

forespurte kommunene, hvor rådmannens innstilling skal virke rettledende ettersom han eller 

hun har utredet relevante konsekvenser av å følge opp anmodningen. Det er nettopp 

rådmannens anbefaling, den påfølgende debatten i norske kommunestyrer og derpå vedtak 

som fanger essensen i undersøkelsen.  

 

Et viktig aspekt ved oppgaven er også å poengtere at den norske bosettingsmodellen er tuftet 

på frivillighet fra sine iverksettere. Staten, representert ved IMDi, sender forespørsler ned på 

kommunalt nivå, der statlige mål og vedtak gis sin skjebne i kommunestyrene. Det er derfor 

ikke en nødvendig sammenheng mellom økte anmodninger fra IMDi og vedtak som binder 

kommunene til å bosette flere. Gjennom ulike tilskuddsordninger som er ment å kompensere 

for kostnaden det innebærer å bosette1, gis kommunene insentiver som i varierende grad 

oppfattes som tilstrekkelige.  

 

For å forstå hvorfor et utfall ble som det ble er bakgrunn og kontekst uunnværlig. Tidspunktet 

for mitt datamateriale er året 2015, i kjølvannet av den største flyktningtilstrømningen til 

Norge og Europa siden andre verdenskrig. Mottaksapparatene slet, nasjonale politikere 

kranglet om løsninger og mediene hvilte på ingen måte på laurbærene. Det hele ble av mange 

oppfattet og karakterisert som en krisesituasjon, og var rent faktisk en enestående situasjon 

sammenlignet med årene før. For å øke bosettingen besluttet Stortinget derfor å innføre et 

ekstratilskudd på til sammen 50 millioner kroner til de kommuner som bosatte flere enn de i 

utgangspunktet var anmodet om i 2015 (KS, 2015). Denne beslutningen illustrerer 

situasjonens særpreg, og et sentralt formål med denne oppgaven er nettopp å se på hvilken 

effekt de endrede omgivelsene har hatt på kommunenes vilje til å vedta den statlige 

tilleggsanmodningen. Derfor vil jeg undersøke; 

 

																																																								
1  Ulike tilskuddordninger oppsumert her: https://www.imdi.no/tilskudd/  
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“Hvordan påvirket flyktningkrisen vedtaksprosessene i norske kommuner?” 

 
De tre aspektene ved den lokale iverksettingen og vedtaksprosessene som i denne oppgaven 

skal undersøkes er (a) utvikling i argumentasjon i rådmannens innstilling og politikernes 

debattinnlegg, (b) utvikling i voteringsmønstre og (c) utvikling i oppfølging av anmodning 

ved sluttvedtak.  

 
Når det gjelder de to første aspektene ved bosettingsprosessene, så handler disse om eventuell 

utvikling i rådmannens og de politiske representantenes bruk av instrumentell, nøytral eller 

symbolsk argumentasjon i henholdsvis innstilling og debatt. De politiske representantenes 

argumentasjonsform har tidligere har vist seg å ha sammenheng med hva slags 

argumentasjon rådmannen i kommunene fører. Bruken av begrepet voteringsmønstre 

henviser til partikonstellasjoner bak vedtaket - gjør eksempelvis en tradisjonell høyre/venstre-

dimensjon seg mer gjeldende i 2015 enn hva man fant i 2013? Er bosettingspolitikken lokalt 

preget av en ideologisk eller pragmatisk tilnærming?  

 

Det siste aspektet knytter seg til den generelle utviklingen i kommunenes sluttvedtak fra 2013 

til 2015. Som nevnt over, var 2015 et spesielt år grunnet det økte bosettingsbehovet, og ikke 

minst grunnet den oppfordrende påvirkningen som skjedde fra nasjonalt hold. Effektiv 

bosetting i norsk kontekst er avhengig av kommunenes vilje, evne, interesse og kapasitet, 

fordi bosettingsmodellen er tuftet på prinsipper om frivillighet og rettmessig fordeling på 

tvers av fylker og regioner.  

 

1.2 Data og metode 
Data ble stilt til disposisjon av min veileder Anton Steen, som del av prosjektet “Bosetting av 

flyktninger - mellom statlig styring og lokal politikk”. Min oppgave bygger på en gjennomført 

undersøkelse av lokale vedtaksprosesser i 14 norske kommuner i 2013. Det følger naturlig av 

oppgavens kontekst at jeg kun tar for meg personer som bosettes etter politiske vedtak i 

kommunene og derav etter avtale mellom stat (IMDi) og den enkelte kommune.  

Kriteriene for utvalget var kommunenes geografiske spredning, men også at debattene var 

tilgjengeliggjort på kommunenes nettsider. Videre er alle kommunene mellomstore byer, 

hvorav 11 av 14 har mellom 20.000 og 50.000 innbyggere. Brorparten av dataene er hentet 

fra kommunene hjemmesider, IMDi’s anmodningsbrev i 2013 og 2015, samt transkriberte 
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debatter. Analysestrategien knytter seg til en form for kvantitativ innholdsanalyse. Dette vil 

jeg komme nærmere inn på i oppgavens metodekapittel.  

 

1.3 Teoretisk tilnærming 
Min teoretiske tilnærming er iverksettingsteori supplert med institusjonell teori. 

Iverksettingsteori er i utgangspunktet et naturlig valg for å undersøke lojalitet mellom stat 

kommune, da iverksettingsteorien blant annet tilbyr innsikt i hvilke forhold som kan føre til 

mer effektiv iverksetting. I denne sammenheng blir iverksetting til en spørsmål om de 

kommunale vedtakene sett i sammenheng med forespørslene fra staten (IMDi). Det følger 

logisk av den enkelte kommunenes autonomi at etterlevelse av statens anmodninger vil 

variere fra kommune til kommune, men jeg legger til grunn en hypotese om at trenden i 

omgivelsene på tidspunktet for mitt datamateriale har en effekt på alle kommuner.  

 

Dette leder meg inn på begrunnelsen for valget om å supplere med institusjonell teori, mer 

konkret er det myteperspektivet som vil anvendes. Myteperspektivet innen institusjonell teori 

fokuserer på de sosiale omgivelsene som strekker seg utover en organisasjon eller institusjons 

grenser. Her er meningsdannelse og felles oppfatning om og definisjon av virkeligheten det 

sentrale, og bærer med seg normer, verdier, tankesett og handlemåter som virker 

legitimerende på den enkelte organisasjon eller institusjon (Meyer & Rowan, 177, 340). 

Organisasjonen eller institusjonen må, ifølge myteperspektivet, handle i tråd med disse 

normene og verdiene for å oppnå aksept i omgivelsene. Dette perspektivet kan forklare 

potensielle avvik fra tidligere innstillinger fra rådmenn og argumentasjon i kommunestyrer. 

Denne myten eller trenden blir i oppgaven forstått kriseforståelse og et betydelig behov for 

kommunal lojalitet med statens forespørsler. Skapte flyktningsituasjonen i 2015 en myte som 

førte til et større interessesammenfall mellom stat og kommune i spørsmålet om bosetting enn 

på tidligere tidspunkt?  

 

1.4 Tidligere forskning  
Koopmans & Statham (2000) og Castles et al. (2014)  hevder at innvandring, og spesielt 

bosettingspolitikken, har blitt et omstridt politisk tema i de fleste land. Joppke (2007) viser 

hvordan europeiske myndigheter siden 2000 har grepet inn, og tatt en mer aktiv rolle for å 

sikre rask og effektiv integrering gjennom ulike statlig initierte programmer. For mitt 

studiefelt er også funnene til Steen (2009), Valenta & Bunar (2010), Liden & Nyhlen (2014) 
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og Askim & Steen (2016) viktig å nevne, der alle fokuserer på hvordan skandinaviske land i 

særdeleshet de senere årene har opplevd et økende press for mottak og bosetting av 

flyktninger. Et interessant funn fra tidligere forskning er videre at integreringsresultater 

varierer stort mellom europeiske byer. Litteraturen viser at mye av grunnen til dette er at 

løsningene tilpasses en lokal kontekst, slik at resultatet ofte avviker fra statens målsetting 

(Poppelaars & Scholten, 2008; Caponio & Borkert, 2010; Jørgensen, 2012; Liden & Nyhlen, 

2014). Den viktigste delen av forskningsfeltet, er likevel mitt sammenligningsgrunnlag i 

Anton Steens artikkel “Deciding Refugee Settlement in Norwegian Cities: Local 

Administration or Party Politics?” fra 2016. 
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2 Teori  
2.1 Innledning 
Min teoretiske tilnærming berører elementer fra både iverksettingsteori og institusjonell teori. 

Begrunnelsen for dette valget er at jeg legger til grunn at den institusjonelle konteksten på 

undersøkelsestidspunktet er markant endret for alle enhetene, samtidig som jeg mener 

tradisjonell iverksettingslogikk er nødvendig for å forstå dynamikken i 

kommunestyredebatter og ikke minst påfølgende vedtak eller manglende vedtak. 

Institusjonell teori tilbyr gjennom myteperspektivet en forklaring på hvordan institusjonelle 

omgivelser kan ha en normativ effekt på den enkelte institusjon, fordi institusjonen 

legitimerer seg selv gjennom å ha handle på den måten omgivelsene forventer. Denne myten 

eller trenden blir i oppgaven forstått som kriseforståelse og et betydelig behov for kommunal 

lojalitet med statens forespørsler. Skapte flyktningsituasjonen i 2015 en myte som førte til et 

større interessesammenfall mellom stat og kommune i spørsmålet om bosetting enn på 

tidligere tidspunkt? Samtidig er iverksettingsteori et relevant bidrag fordi bosetting av 

flyktninger er en iverksettingsprosess mellom to forvaltningsnivåer. Søren Winter (2008) 

tilbyr et perspektiv på iverksetting som inkluderer både top-down og bottom-up-

tilnærmingene, samtidig som han legger vekt på hvordan organisatoriske eller institusjonelle 

perspektiver i mange tilfeller vil være nødvendig for å forstå ulike prosesser. Jeg mener 

denne forståelsen er svært relevant for mitt formål i denne oppgaven, og vil derfor bli 

anvendt. Før jeg presenterer min operasjonelle versjon av Winters (2008) modell, vil jeg si 

litt om det teoretiske grunnlaget for både iverksettingsteori og institusjonell teori. Til slutt 

presenterer jeg mitt analytiske rammeverk for undersøkelsen.  

 

2.2 Teoretisk grunnlag for iverksetting 
Studier av iverksetting har gjennom de siste tiårene vært kjennetegnet ved at identifiserte 

forklaringsvariabler har vært enormt mange. En god illustrasjon på dette er O’Tooles (1986) 

vurdering av over hundre iverksettingsstudier, hvor han finner at studiene til sammen viser til 

over tre hundre variabler som i stor grad forklarer variasjon (Matland, 1995, 145-146). En 

undersøkelse med tre hundre variabler er vanskelig å gjennomføre med hensyn til 

overordnede forskningsprinsipper, og synliggjorde iverksettingsstudiers behov for struktur. 

Strukturering av variablenes forklaringskraft ble med tiden delt inn i to ‘skoler’ som har 

bestått: top-down og bottom-up perspektivene.  
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2.2.1 Top-down 

I dette perspektivet på iverksetting anser man sentrale aktører som mest relevante for å 

produsere de ønskelige effektene. Analyser av iverksetting med et top-down perspektiv 

fokuserer dermed utelukkende på fasen mellom vedtak sentralt og lokal gjennomføring 

(Kjellberg & Reitan, 1995, 139). Vellykket iverksetting blir i tråd med dette sett på som grad 

av samsvar mellom sentralt vedtatte mål og lokal etterlevelse (Offerdal, 2002, 262-264).  

Ofte har disse undersøkelsene hatt som mål å utvikle generelle råd for effektiv iverksetting, 

noe som fordrer at det finnes konsekvente og identifiserbare handlingsmønstre på tvers av 

politikkområder (Matland, 1995, 147). Det er troen på at det finnes slike mer generelle 

handlingsmønstre som har gitt top-down perspektivet et klart preskriptivt preg, og i 

forlengelsen av dette har perspektivet i all hovedsak fokusert på variabler som kun kan 

manipuleres fra sentralt hold (Matland, 1995, 147). Noen klassiske råd til politikkutforming 

for effektiv iverksetting inkluderer å ha klare standarder og mål, å begrense grad av endring, 

å plassere ansvaret for iverksetting et sted som deler ‘policyens’ målsetning (Van Meter & 

Van Horn, 1975; Mazmanian & Wildavsky, 1973). Perspektivet har blitt kritisert for å anse 

iverksettingen som nærmest en administrativ prosess på lokalt hold (Matland, 1995, 147), 

videre for å være for formalistisk og hierarkisk (Kjellberg & Reitan, 1995, 153).  

 

2.2.2 Van Meter og Van Horns effektivitetskriterium 
Van Meter og Van Horn mener at prosessen forut for iverksettingen vil ha påvirkning på den, 

der grad av enighet om mål og grad av endring som følge av iverksettingen er aspektene som 

avgjør utfallets effektivitet. Der mindre endringer kreves og grad av enighet blant 

beslutningstakere er høy vil sjansen for å lykkes være høy. Der store endringer kreves av en 

iverksetting og graden av enighet er lav vil sjansene for effektiv iverksetting være 

vanskeligere (Van Meter & Van Horn, 1975, 461). 

 

2.2.3  Bottom-up 
Bottom-up-perspektivet legger vekt på at en mer realistisk forståelse av iverksetting kan 

oppnås ved å se på en ‘policy’ fra målgruppens og iverksettingenhetens ståsted. Berman 

(1978) mener at iverksettingen skjer på to nivåer; makronivået der sentrale aktører planlegger 

og tenker ut konkrete programmer, og på mikronivået der lokale myndigheter reagerer på 

programmene, og potensielt utvikler egne programmer for implementering. Berman (1978) 

mener videre at de største hindringene for iverksettingen skjer på mikronivået, fordi de 
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institusjonelle forutsetningene er ulike - og siden sentrale aktører bare kan påvirke lokale 

myndigheter indirekte vil et nasjonalt program potensielt variere stort på lokalt nivå 

(Matland, 1995, 148). Nettopp derfor er det avgjørende å forstå aktørene på mikronivået, og 

på hvilke måter målsettinger, strategier og aktiviteter arter seg på hos dem lokalt. Barrett & 

Fudge (1981, 12) legger vekt på at mikronivået ikke alltid er stilt til ansvar for makronivået. 

Den hierarkiske relasjonen presentert i top-down-litteraturen gir således et mangelfullt bilde 

av relasjonen mellom lokale og nasjonale myndigheter. Dette vil føre til tilfeller der den 

lokale iverksettingsenheten vil være autonom, og driveren i iverksettingsprosessen er dermed 

lokale prioriteringer og interesser.  

 

Sett fra et bottom-up-perspektiv er altså iverksetting et resultat av samspillet mellom ‘policy’ 

og kontekst, og dette samspillet er avgjørende for å oppnå forståelse av en 

iverksettingsprosess (Matland, 1995, 149). Der mye av top-down litteraturen legger vekt på 

søken etter generelle retningslinjer for å effektivisere iverksetting, vil bottom-up-perspektivet 

snarere legge vekt på å beskrive de faktorene som har vanskeliggjort iverksettingsprosesser. 

Matland (1995, 149) nevner likevel at det nærmeste denne søken etter generelle retningslinjer 

bottom-up-litteraturen har kommet, gjennomgående har vært at nasjonale myndigheter bør ha 

fleksible strategier som etterlater rom for tilpasning til lokale og kontekstuelle faktorer. 

Kritikken mot dette perspektivet på iverksetting har i det store dreid seg om at det 

overvurderer lokal autonomi og at det kan ha et normativt forklaringsproblem dersom politisk 

kontroll fra nasjonalt hold ikke lykkes (Matland, 1995, 150).  

 

2.2.4 Kombinert modell 
På tross av tidvis hektisk debatt mellom de to tilnærmingene, har enkelte forskere påpekt at 

iverksetting åpenbart forutsetter prosesser som går både ovenfra og ned, og nedenfra og opp. 

Iverksetting er politikken som skal gjennomføres, og er ofte kjennetegnet ved å være i 

konstant endring i interaksjonen mellom intensjoner og realiteter (Offerdal, 2002, 266). 

Elmore (1985), Barret & Fudge (1981) og Majone & Wildavsky (1978) har alle beskrevet 

iverksetting som noe som utvikler seg over tid.  Førstnevnte legger vekt på “forward 

mapping” som innebærer styring ovenfra med utgangspunktet i kunnskap som varierer 

konstant og “backward mapping” som innebærer å komme frem til hvilke ytelser det offentlig 

må tilby for at konkrete samfunnsproblemer skal bli løst. Barrett & Fudge (1981) legger et 

forhandlingsperspektiv til grunn der samspillet mellom handlende og forhandlende aktører er 
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definerende for prosessen. Majone & Wildavsky (1978) mener at det er gjennom 

iverksettingsprosessen man først kan se hvilke løsninger som best vil egne seg, dermed er 

problemene som skal løses først forstått når de er løst (Offerdal, 2002, 267).  

 

Min anvendelse av iverksettingsteori vil befinne seg et sted mellom de to tradisjonene. 

Grunnen til dette er at top-down-perspektivet legger opp til en effektmåling av den lineære 

prosessen fra statens virkemidler ned på iverksettingsnivå (Offerdal, 2002, 262-264). Å 

isolere den årsakssammenhengen er en vrien oppgave, da etterlevelse av anmodningen fra 

kommunenes side kan skyldes andre grunner enn at staten gir insentiver til å handle slik. 

Elementer fra bottom-up-perspektivet er derfor mer meningsfylt da jeg vektlegger i hvilken 

grad lojaliteten mellom kommunene og staten er påvirket av en endret kontekst. Det er 

likevel rimelig å anta at samspillet mellom kommune og stat er viktig i denne sammenheng, 

mest av alt fordi kommunene har fullstendig autonomi til å avvise statens forespørsler.  

 

Winter & Nielsen (2008) utviklet en integrert implementeringsmodell der politikkutforming, 

implementeringsprosess og implementeringsresultat påvirkes av omgivelser og av feedback. 

Omgivelsene kan forstås som internasjonale eller nasjonale trender og situasjoner, mens 

feedback dreier seg om hvordan de tre fasene påvirkes av erfaringer underveis. Det er nettopp 

omgivelsenes potensielle forklaringskraft som er begrunnelsen for å bruke aspekter ved 

institusjonell teori.  

 

2.3  Institusjonell teori  
Perspektiver innen institusjonell teori legger generelt vekt på uformelle retningslinjer 

innenfor organisasjoner. Betydningen av sosiale verdier, holdninger og normer tillegges 

således stor forklaringskraft knyttet til generelle handlingsvalg - i motsetning til et 

instrumentelt syn på handlingsvalg som snarere vil vektlegge formelle normer og regler som 

forklaring på variasjon (Christensen mfl, 2004, 13). På tross av at det institusjonelle 

perspektivet legger størst vekt på uformelle normer og verdier, så utelukkes ikke betydningen 

av formelle strukturer fullstendig. De formelle strukturene er på et vis rammen som blir utsatt 

for indre og ytre press, i det som kalles for en institusjonaliseringsprosessen. Christensen, 

Lægreid, Roness & Røvik (2004) mener at denne prosessen bør ses i sammenheng med at en 

“logic of appropriateness” i de fleste organisasjoner utvikles på bakgrunn av enkeltaktørers 
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erfaringer. Disse erfaringene kan være knyttet til hva organisasjonens uformelle normer 

tilsier at er et “passende” handlingsvalg for den enkelte i bestemte situasjoner.  

 

For Selznick (1957/1997, 27) er det viktig å skille mellom organisasjoner som formelle, 

tekniske og lett utskiftbare og en institusjon som en organisme med egenskaper som 

tilpasningsdyktig, skapt av sosiale overensstemmelser og påtrykk internt og eksternt. 

Tilpasningsprosessen i en organisasjonen er ifølge Selznick (1957/1997) et bidrag til selve 

institusjonaliseringsprosessen av den. Man kan snakke om en institusjonalisert organisasjon 

når organisasjonen er fylt med uformelle verdier og normer som overgår de formelle 

strukturene - når en “kulturell sjel” er oppnådd. Denne utviklingen er ikke intendert og 

“kunstig iverksatt”, men er snarere evolusjonær og uintendert. Nettopp derfor vil enhver 

organisasjon ha en særegen identitet knyttet til uformelle normer og verdier som 

institusjonalisert organisasjon (Christensen mfl, 2004, 47). Dette gjør at institusjonaliserte 

organisasjoner er mindre tilpasningsdyktige, mindre fleksible og mer komplekse enn en 

organisasjon der medlemmene kun bærer med seg formelle normer.  

 

Scott (2001) mener at dette fører til institusjoner blir vedvarende strukturer som motstår 

endring over tid. Dette forklarer han med at institusjoner bærer i seg tre grunnleggende 

pilarer eller egenskaper; regulative, normative og kognitive (Scott, 2001, 49). Den regulative 

pilaren er som navnet indikerer forbundet med regulering gjennom insentiver og disinsentiver 

som på en eller annen måte er ment å regulere eller påvirke den enkeltes atferd innad i 

institusjonen. Den normative pilaren knytter seg til verdier og normer i institusjonen. 

Gjennom å definere passende fremgangsmåter, handlingsvalg og midler for måloppnåelse 

reguleres atferd innad i institusjonen på en mykere og mer kamuflert måte enn ved konkrete 

og formelle insentiver fulgt opp av kontroll. Det kognitive pilaren dreier seg om hvordan 

omgivelser former felles meningsdannelse ved å definere rammer for felles forståelse av 

virkeligheten. Gjennom denne meningsdannelsen påvirkes enkeltindividers handlingsvalg og 

atferd (Scott, 2001, 51-57). Denne pilaren er nært knyttet til myteperspektivet på institusjoner 

som dreier seg om hvordan handlingsvalg og atferd kan forklares av faktorer som eksisterer i 

omgivelsene til institusjonen. Felles for den normative og kognitive pilaren er at begge legger 

vekt på hvordan det er institusjonaliserte normer som styrer atferd, hvordan det ikke er 

formelle insentiver fulgt opp av kontroll som i hovedsak styrer atferd og handlingsvalg. Det 

er den kognitive pilaren som er utgangspunktet for det teoretiske perspektivet jeg videre skal 

anvende; myteperspektivet.  
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2.3.1  Myteperspektivet 
Myteperspektivet fokuserer på de sosiale omgivelsene som strekker seg utover 

organisasjonens grenser (Meyer & Rowan, 1977, 340).  Dette perspektivet vil svare til Scotts 

(2001) kognitive pilar der meningsdannelse og felles oppfatning om og definisjon av 

virkeligheten er i fokus. For å oppnå en felles oppfatning av den sosiale virkeligheten mener 

Brunsson (2002) at normene som gjelder bør reflektere ideologier og organisatoriske 

strukturer som gis legitimitet i omgivelsene. På den måten kan en organisasjon oppnå 

legitimitet fra omgivelsene - knyttet til atferd som blir utvist og valg som blir tatt. Meyer & 

Rowan (1977, 343) viser at organisasjoner har både institusjonelle og teknisk omgivelser der 

sistnevnte refererer til de mer instrumentelle omgivelsene ved organisasjonen, og førstnevnte 

refererer til den mer sentrale omgivelsen innen myteperspektivet. De institusjonelle 

omgivelsene innebærer legitime normer, verdier, handlemåter og tankesett som 

organisasjonen må handle i tråd med for å bli akseptert i omgivelsene. Dette er hva som blir 

omtalt som myter (Meyer & Rowan, 1977, 340). Denne myten eller trenden blir i oppgaven 

forstått som en som knytter seg til kriseforståelse og et betydelig behov for kommunal 

lojalitet med statens forespørsler. Skapte flyktningsituasjonen i 2015 en myte som førte til et 

større interessesammenfall mellom stat og kommune i spørsmålet om bosetting enn på 

tidligere tidspunkt?  

 

2.4 Integrert iverksettingsmodell 
Det har historisk vært gjort en del forsøk på å kombinere implementeringsteoriens 

hovedretninger top-down og bottom-up (Matland, 1995). Søren Winters integrerte 

iverksettingsmodell er ikke et synteseforsøk i den forstand, men snarere et forsøk på samle de 

mest teoretisk interessante implementeringsfaktorer i en modell (Winter & Nielsen, 2008, 

22). Perspektivet hans vektlegger viktigheten av elementer fra både top-down og bottom-up-

tradisjonene. Modellen er ikke en streng kausalmodell, men har mer presist karakter av å 

være et analyseskjema som presenterer de nevnte nøkkelfaktorene og mekanismene som kan 

forklare variasjon i iverksettingsresultater.  

  

2.4.1 Avhengige variabler 
Modellens avhengige variabler er “prestasjoner” og “effekter”. Prestasjoner relateres til den 

atferd som utvises overfor borgerne eller virksomhetene, men kan også anvendes til å studere 
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beslutninger i et organisatorisk nivå som ikke nødvendigvis retter seg direkte til den enkelte 

borger eller virksomhet. Effektene eller outcome, relateres til de effekter iverksettingen av 

politiske beslutninger har på målgruppen eller den sosiale situasjonen (Winter & Nielsen, 

2008, 18). 

 

Den avhengige variabelen i modellen er todelt. For mitt formål er det hensiktsmessig å dele 

den ytterligere opp. Mine operasjonaliseringer av avhengig variabel er som følger:  

 

1. Utvikling i argumentasjon   

Denne utviklingen vil kunne identifiseres gjennom en sammenligning av 

kommunestyredebattene og rådmannens innstillinger. Dette blir gjennomført ved 

kategorisering av ulike former for argumentasjon i debattene.  

 

2. Utvikling i voteringsmønstre  

Denne utviklingen sikter på partikonstellasjoner i avstemningsresultatet, og hvorvidt partiene 

har endret atferd. Eventuell utvikling vil la seg identifisere i kommunestyredebattene, da 

ordfører i alle kommuner oppsummerer vedtaket og oppslutningen om det.  

 

3. Utvikling i oppfølging av anmodning ved sluttvedtak  

Denne utviklingen treffer mest størst kraft kjernen i undersøkelsen, og lar seg avdekke 

gjennom en direkte sammenligning med vedtakene fra 2013. 

 

2.4.2 Uavhengige variabler 
Det avgjørende spørsmålet i iverksettingsforskningen er hvorfor variasjon forekommer. 

Hvorfor lykkes implementeringen i noen tilfeller, men ikke i andre? Modellens uavhengige 

og forklarende variabler kan forhåpentligvis bidra til forståelse omkring dette spørsmålet. 

 

For det første fokuserer modellen på målsettingen, som i dette tilfellet er definert som statens 

ønske om samsvar mellom anmodning og kommunale sluttvedtak. I neste steg kommer 

politikkdesignet, som indikerer hvilke virkemidler den politiske beslutningen har til rådighet 

for å oppnå målsettingen. For å forstå hvorfor politikkdesignet ser ut som det gjør, kan det 

være nyttig å se tilbake på politikkutformingsfasen. Politikkutforming skjer i en kontekst der 

konflikt, symbolpolitikk og kamp om oppslutning for kausalteorier om virkeligheten ofte er 
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definerende (Winter & Nielsen, 2008, 21). I dette tilfellet virker det ikke relevant å snakke 

om stor grad av polarisering på sentralt politisk nivå, da det forelå et vedtak2 med bredt 

fleretall fra sentrale myndigheter (Stortinget, 2015), der kommunene på mange måter ble den 

avgjørende aktøreren for ønsket resultat. Det sentrale aspektet ved politikkutforming er etter 

min vurdering snarere symbolpolitikk, og kan kanskje best illustreres ved Erna Solbergs 

appelbaserte ”oppfordringsbrev” til alle landets kommuner datert 17. november 2015 der hun 

blant annet skriver:  

 

“(...) I denne ekstraordinære situasjonen opplever vi stor vilje fra kommunene og 

sivilsamfunnet til å stille opp for flyktningene. Det er Regjeringen svært takknemlig for. 

Denne innsatsen og velviljen er vi som samfunn avhengig av at fortsatt mobiliseres. (...) Vi 

oppfordrer hver enkelt kommune til å gjøre sitt ytterste for å kunne imøtekomme den konkrete 

anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), både når det gjelder voksne 

og enslige mindreårige flyktninger, og slik hjelpe den enkelte flyktning til en god start.”  

(Regjeringen, 2015)  

 

Omtrent samtidig oppfordret Fremskrittspartiets partileder og finansminister Siv Jensen 

kommunene til å “si klart nei i alle landets kommuner til å ta imot flere flyktninger!” i en 

appell hun holdt i Ålesund 8. august 2015 (TV2, 2015). Selv om denne retorikken rettet seg 

mot egne partikollegaer i Fremskrittspartiet, og formidlingsformen var noe mindre formell 

enn statsministerens, forventer jeg at uttalelsen kan ha hatt en effekt. Denne effekten 

forventes åpenbart å gjøre seg gjeldende på lokale partiforslag og representanter fra 

Fremskrittspartiet, ikke kommunestyrer som helhet. Ved å legitimere og legge vekt på 

kommunens og partiets faktiske autonomi, representerte Siv Jensen et nytt aspekt ved 

symbolpolitikken som rettet seg mot kommunene.  

 

Det faktum at Erna Solberg og Siv Jensen benyttet seg av denne milde formen for politisk 

virkemiddel henger sammen med Winters (2008) neste faktor; politikkdesign. På bakgrunn av 

den norske bosettingsmodellen har sentrale myndigheter som kjent ikke andre alternativer 

enn å forsøke å ruste opp kommunenes kapasitet og insentiver. I følge Winter (2008) er god 

																																																								
2 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Trond Helleland, Knut Arild 
Hareide, Marit Arnstad, Ola Elvestuen og Rasmus Hansson om økt norsk innsats i forbindelse med 
den humanitære krisen i Syria og nærområdene: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2014-2015/dok8-201415-135/?lvl=0. 
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kapasitet og gode insentiver to helt ufravikelige forutsetninger for et ønskelig 

iverksettingsresultat. Staten har altså ikke myndighet til å påvirke kommunene med harde og 

tvangsbaserte virkemidler gjennom eksempelvis lov og forskrift. Gjennom 

anmodningsbrevene fra IMDi, forelå det beskrivelser av hvilke mål staten ønsket at 

kommunene skulle sette for egen bosetting, og hvilke insentiver kommunene har for 

oppfølging i faktiske vedtak. Her er ekstratilskuddet for bosatte flyktninger i 2015 spesielt 

relevant, men også de generelle integreringstilskuddene er gode illustrasjoner på hvilke 

insentiver staten ga, og dermed et helhetlig bilde av politikkens design. Det antas at også 

denne faktoren er utslagsgivende direkte på implementeringsprosessen og indirekte på 

resultatet. Det er tross at slik at ethvert by- eller kommunestyret med flertall kan stanse den 

delen av iverksettingsprosessen som angår egen kommune3.  

 

De fire neste faktorene er knyttet til fasen mellom politikkutformingen og resultatet. Den 

refereres til som implementeringsprosessen. Ikke alle faktorene er relevante for mitt formål, 

men jeg vil likevel kort forklare hva de ulike faktorene innebærer, før jeg klargjør hvilke 

teoretiske faktorer jeg vil videre vil anvende og hvorfor.  

 

Modellen legger videre vekt på organisatorisk og interorganisatorisk atferd. Denne faktoren 

fokuserer på at det som regel er mange ulike politiske organisasjoner og myndigheter med 

ulike interesser involvert i iverksettingsprosessen. I følge Winter & Nielsen (2008) finnes det 

mange muligheter til å påvirke myndighetenes intensjoner. Ledelse har som den tredje 

faktoren en selvstendig betydning idet målsetninger på organisasjonsnivå skal omsettes til 

praktisk politikk. Denne prosessen forventes å være påvirket av informasjonsasymmetri og 

instrumenter lederen tar i bruk. Den fjerde faktoren fokuserer på bakkebyråkratene og deres 

selvstendige rolle i forhold til prestasjoner i deres direkte forbindelse med borgere og 

virksomheter. Et sentralt aspekt ved denne faktoren er at interesser og holdninger vil prege 

viljen til å implementere i tråd med overordnede målsettinger. En femte faktor knytter seg til 

at målgruppen kan ha betydning for iverksettingsresultatene. Denne gruppens atferd vil ikke 

ha avgjørende betydning, men kan inngå i et samspill med iverksetterne som kan påvirke den 

offentlige sektors prestasjoner (Winter & Nielsen, 2008, 18-21).  

 

																																																								
3 Bosettingsmodellen av 2002 blir omtalt i bakgrunnskapittelet.  
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Flere av aspektene er etter min vurdering delvis relevante for meg. Spesielt den tredje 

faktoren ved ledelsesaspektet, samt den siste faktoren som knytter seg til målgruppen. En 

viktig forutsetning for min iverksettingsstudie er at den skjer mellom to forvaltningsnivåer, 

som begge er autonome jurisdiksjoner. Iverksettingsprosessen operasjonaliseres på en måte 

som gjør den anvendelig for mitt formål. Når det gjelder ledelsesaspektet vil dette dreie seg 

om administrativ ledelse i kommunene, altså rådmannen og formannskapets innstilling til 

kommunestyret. I den upubliserte artikkelen “State Governance or Local Agency? 

Determining Refugee Settlement in Norwegian Municipalities” diskuterer Anton Steen og 

Maiken Røed (2018) hvordan virkemiddelbruk fra sentrale myndigheter påvirker rådmannen, 

referert til som den lokale agenten, og hvilke følger dette har for bosettingsvedtakene i 

kommunene. De finner gjennom sin statistiske analyse at rådmannens vurdering av den 

statlige anmodningens konsekvenser, er avgjørende for hva slags vedtak kommunestyret 

fatter. Ifølge Winter (2008) bør også målgruppen ha gode insentiver og god kapasitet. I denne 

konteksten vil målgruppen være både den administrative og den politiske delen 

avkommunene. Begrunnelsen for det perspektivet er at kommunenes oppfatning av egen 

kapasitet og insentivenes tilstrekkelighet kan avgjøre i hvilken grad statens målsettinger blir 

omsatt til iverksettingsresultateter.  

 

Hele iverksettingsprosessen påvirkes videre av de sosioøkonomiske omgivelsene den foregår 

under. Sosioøkonomiske omgivelser kan referere til oppgangs- eller nedgangskonjunkturer i 

den økonomiske situasjonen eller endringer i den offentlige opinion. Modellen fokuserer også 

på en feedback-mekanisme, der erfaringer fra tidligere og lignende implementeringsprosesser 

kan ha ført til læring, og kan tenkes å legge føringer på en ny politikkutformingsfase (Winter 

& Nielsen, 2008, 19-21). Jeg velger å utelate feedbackmekanismen, først og fremst fordi slike 

mekanismer er svært krevende å påvise, men også fordi jeg ikke anser denne faktoren som 

den mest sentrale for mitt formål. Sosioøkonomiske omgivelser knyttes i denne sammenheng 

til institusjonell teori og særlig myteperspektivet som potensielt god forklaringskraft. Som jeg 

har nevnt i avsnittene om institusjonell teori. Denne faktoren er, som man ser av modellen, 

overgripende på hele iverksettingsprosessen.  
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2.5 Operasjonalisert modell 
Figur 1 

  

 

(Kilde: Tilpasset fra Winter, 2008) 

 

 

2.5.1 Hypoteser ut fra teoretisk perspektiv  
H1: Utvikling i argumentasjonsform 

Jeg forventer at det har skjedd en dreining i hensyn fra kapasitet til vilje i både rådmannens 

argumentasjonsform i innstillingene til kommunestyrene, og politikernes argumentasjon. 

Siden den administrative ledelsen i seg selv har definisjonsmakt i kraft av sin posisjon, 

forventer jeg at rådmannens innstilling stadig vil bli referert til som et legitimt premiss i 

argumenter fra politiske representanter. Dermed vil hensynet til viljen til å bidra også synes 

som en utvikling i argumentasjonsformen i debattene.  
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H2: Utvikling i voteringsmønster 

Jeg forventer at den tvetydige symbolpolitikken først og fremst presentert ved Erna Solberg 

og Siv Jensen, har ført til at Fremskrittspartiets tilnærming til bosettingsspørsmålet er i større 

strid med alle andre politiske partier i 2015 enn i 2013. Dermed vil voteringsmønsteret være 

påvirket ved at Fremskrittspartiet i større grad står alene om å ønske å redusere antallet som 

bosettes, sammenlignet med 2013 da de i noen grad hadde med seg andre partier på forslag 

om reduksjon.  

 

H3: Utvikling i oppfølging av anmodning fra staten 

Fordi undersøkelsen legger til grunn en endring i offentlig opinion og sosioøkonomiske 

omgivelser, forventer jeg som nevnt i H1 at kommunenes vilje til å bidra i en spesielt 

krevende situasjon vil trumfe hensynet til oppfatningen av den strukturelle kapasiteten i den 

enkelte kommune. Dermed vil også avstemningsresultatene gjennomgående i større grad 

være i tråd med IMDi’s anmodning i 2015 enn i 2013.  

 

2.6 Typologi for argumentasjonsform 
 

For å forklare hvordan avhengig variabel varierer, har jeg valgt et rammeverk for 

kategorisering av argumentasjonsform i kommunestyrenes behandling av IMDis anmodning, 

samt i rådmannens innstilling til kommunestyret. På denne måten kan jeg avdekke 

problemdefinering, og i hvilken grad den avviker eller samsvarer med problemdefineringene 

fra 2013. Gjennom denne analysen, som har et før/etter-design, forventer jeg å kunne si noe 

om de institusjonelle omgivelsenes potensielle innvirkning på argumentasjon og til sist i 

faktiske vedtak.  

 

Typoligen stammer fra Anton Steens (2016) analyse av bosettingsvedtak i norske 

bykommuner for 2013. Jeg har valgt å supplere Steens skjema med en positiv, symbolsk 

kategori (++) som viser til argumentasjon som fokuserer på solidaritet i den ekstraordinære 

situasjonen 2015, fordi nettopp denne situasjonen danner mye av grunnlaget for hvorfor det 

er interessant å sammenligne disse to tidspunktene.  
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Tabell 1 

Instrumentell  Symbolsk Nøytral 

+ statlige subsidier dekker 
kommunale utgifter, 
integreringen går godt, 
gode resultater fra 
introduksjonsprogramm
et, positive sideeffekter 
for små bedrifter 

+ lojalitet, solidaritet: 
kommunen må bidra for 
at sentrale myndigheter 
skal kunne møte sine 
forpliktelser, solidarisk 
ansvar for mennesker i 
nød 

 
++ kommunen må bidra spesielt i 
denne ekstraordinære situasjonen, 
både i forhold til solidaritet med 
staten og de flyktningene som 
kommer i hopetall akkurat nå.  

         beskriver praktiske 
utfordringer som kan løses, uten å 
nevne fordeler eller ulemper, f.eks 
ingen problemer med å skaffe 
bolig og andre tjenester, ingen 
referanser til statlig subsidier 

- ikke tilfredsstillende 
statlige subsidier, 
vanskelig å anskaffe 
passende boliger, press 
på kommunale tjenester 
som sykehus, skoler og 
helsetjenester, 
problemer knyttet til 
arbeidsledighet 

- frykt: advarsler om 
kulturell trussel, indirekte 
uttrykk for fremmedfrykt 

 

(Kilde: Tilpasset fra Steen, 2016)  

 

Instrumentell argumentasjon er definert ved henvisninger til strukturelle forhold som 

boligsituasjon, arbeidsmarked og vurderinger av hvorvidt statlige subsidier dekker 

kommunens utgifter. Tegnene + og - symboliserer henholdsvis positive (+) og negative (-) 

vurderinger av disse forholdene. Når det gjelder symbolsk argumentasjon, så er denne 

kategorien tredelt. De to kategoriene med positivt fortegn, er symbolsk argumentasjon som 

vektlegger solidaritet med mennesker i nød, og lojalitet med staten. Det som skiller 

kategoriene er at ++ henviser til den ekstraordinære situasjonen i 2015, mens + mer generelt 

viser til solidaritet og lojalitet. Symbolsk - viser til indirekte uttrykk for fremmedfrykt. 

Nøytral argumentasjon er blant annet definert som argumentasjon der praktiske utfordringer 

beskrives, og løsninger foreslås.  
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3 Metode 
 

“Å behandle ord som data gjør det mulig å bruke konvensjonell statistisk analyse. På den 

måten kan vi trekke slutninger om uobserverbare, underliggende egenskaper hos tekstens 

forfatter (for eksempel politiske synspunkter) fra det observerbare innholdet i teksten.”  

Kennet Benoit et al. (2009)  

 

3.1 Innledning 
Å begrunne valg av og belyse dilemmaer rundt metodisk tilnærming er viktig og nødvendig, 

fordi tilnærmingen legger føringer på hva slags konklusjoner og slutninger man kan trekke ut 

fra datamaterialet. Denne studien baserer seg på allerede innhentede datamaterialer. Å 

diskutere aspekter ved analysestrategien og eventuelle utfordringer knyttet til reliabilitet og 

validitet er nødvendig, og vil bli diskutert i slutten av dette kapittelet. Først vil jeg si noe om 

egenskapene ved undersøkelsens enheter og hvordan datainnsamlingen foregikk. Deretter vil 

jeg diskutere casestudiers styrker og svakheter, før jeg presenterer min analytiske 

fremgangsmåte ved kvantitativ innholdsanalyse. 

 

3.2 Utvalg og data 
Byene som inngår i undersøkelser er valgt ut på bakgrunn av deres geografiske spredning, i 

tillegg til at dokumentasjon knyttet til saksbehandling i kommunestyrene var tilgjengelig på 

nettsidene. 11 av 14 byer har en befolkning på mellom 20000 og 50000 innbyggere, noe som 

kvalifiserer til mellomstore byer i norsk sammenheng. Andelen innvandrere i kommunene 

varierte fra 6% i Hammerfest til 3,4% i Gjøvik. Til sammenligning har Norge som helhet en 

innvandrerbefolkning på 13,8% per 2017 (SSB, 2017). Alle de utvalgte kommunene har lang 

bosettingserfaring, og i 2013 vedtok 7 av dem IMDi’s anmodning, mens de resterende 7 viste 

seg å være mer restriktive ved å redusere antallet i vedtaket. Dataene er hentet fra 

kommunenes nettsider, hvor IMDi’s anmodningsbrev også var tilgjengelig. I disse 

dokumentene finnes også rådmannens innstilling, de ulike partienes forslag samt 

sluttvedtaket. Debattene ble tatt opp, ved video eller lydopptak, transkribert og analysert.4 

																																																								
4 Data ble stilt til disposisjon av Anton Steen, som del av prosjektet “Bosetting av flyktninger - 
mellom statlig styring og lokal politikk”.  
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3.3 Casestudier   
Når det gjelder casestudier generelt finnes det ulike syn på potensialet for å trekke valide 

slutninger fra disse. John Gerring (2008) er blant dem som diskuterer dette i sin bok “Case 

Study Research - Principles and Practices” der han argumenterer for at denne strategien 

undergraver generaliseringspotensialet i undersøkelsen - at kriteriene om ytre validitet ikke 

blir fulgt opp. Han mener risikoen for å trekke subjektive slutninger og at utvalget er tilfeldig 

er større i undersøkelser med færre enheter enn antall variabler. Å påvise indre validitet, 

kausalitet, kan også bli mer utfordrende. På den annen side ser Gerring ut til å mene at 

potensiale ved casestudier som forskningsdesign har en betydelig rekkevidde. Han 

presenterer nemlig et paradoks ved casestudiets skeptisme: casestudier har generert kunnskap 

og viten om den virkelige verden. Derfor ender han opp med å definere casestudier som “an 

intensive study of a single unit with an aim to generalize across a larger set of units” 

(Gerring, 2008, 37). Denne undersøkelsen har et sammenlignende formål, og faller dermed 

inn under kategorien komparative casestudier. I min undersøkelse sammenligner jeg 

synkronisk, men formålet med undersøkelsen er også å se på variasjon over tid, slik at det 

måten gir mening å snakke om et komparativt-historisk design (Gerring, 2008, 27). Jeg har et 

før/etter-design som skal gjøre det mulig å isolere effekten av kriseforståelsen. 

 

I litteraturen diskuteres det ofte hvordan systematiske undersøkelser av “small N” caser byr 

på utfordringer, da man ofte søker å finne empiriske sammenhenger mellom tilsvarende 

variabler i ulike caser. På denne måten vanskeliggjøres ambisjonen om å avdekke 

korrelasjoner gjennom kvantitative mål, men samtidig kan det være enklere å avdekke 

kausalitet gjennom et komparativt design og sammenlignet med ett singelcase vil muligheten 

for å øke ytre validitet dermed bli større. Slik mitt design står, er det vanskelig å snakke om 

“small N” med 14 enheter. En av begrunnelsene for å inkludere alle kommunene det foreslå 

innhentet og relevant data fra i analysen, var nettopp et ønske om å se til mulige trender og 

tendenser i kommunenes behandling av statlig forespørsel om bosetting av flyktninger. Med 

det har jeg fulgt opp en av Lijphardts (1971, 685-687) anbefalinger knyttet til komparative 

casestudier: øk antall enheter så mye som mulig, slik at man sammenligner på et bredt 

grunnlag og med større sannsynlighet kan trekke valide slutninger knyttet til kausalitet.  
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3.4  Innholdsanalyse som fremgangsmåte 
Min metodiske fremgangsmåte er et kvalitativt, komparativt casestudie av fjorten 

vedtaksprosesser knyttet til bosetting av flyktninger. Dette er en sekkebetegnelse på en 

fremgangsmåte som kombinerer ulike innsikter og tekstanalytiske verktøy relevante for 

samfunnsvitenskap (Bratberg, 2011, 152). Helt konkret kan fremgangsmåten min beskrives 

som en “teknikk(er) for sammenfatting og beskrivelse av innhold i tekst ved hjelp av 

kvantitative mål” (Bratberg, 2017, 101) og relaterer seg direkte til kvantitativ 

innholdsanalyse.  

 

Fremgangsmåten går ut på å måle eller telle bestemte elementer i tekst, og hensikten er i 

første omgang å gi en konsentrert gjengivelse av innholdet i materialet. Denne formen for 

analytisk fremgangsmåte vil ofte ha som ambisjon å trekke slutninger til forhold utenfor 

teksten, og skal med det kunne si oss noe om ideer, verdier og holdninger hos den som 

forfattet teksten. I min undersøkelse vil disse ideene, verdiene og holdningene være 

manifestert hos lokale politikere og rådmenn som fremsetter synspunkter gjennom 

debattinnlegg eller innstillinger. En klar instruks for hvilke egenskaper ved tekstmaterialet 

som skal måles og hvordan målingen skal gjennomføres, finner man vanligvis i et 

kodeskjema (Bratberg, 2017, 101- 103). Som regel vil et slikt opplegg gi lite rom for skjønn, 

men i min undersøkelse vil kodeskjemaet som skal benyttes for kvantifisering av tekst ha 

karakter av et analytisk rammeverk, som kategoriserer utsagn i en typologi. Når kodingen 

ikke skjer ved tall, men ved kategorier med substansielt innhold etterlates etter min vurdering 

et noe større rom for skjønn. Et eksempel på dette er prosessen knyttet til koding av 

argumentasjon. Dette er en skjønnsmessig vurdering av hvilke argumenter som er 

karakteriserende for de ulike debattene. Jeg har ikke vært opptatt av å inkludere like mange 

innlegg fra ulike politiske partier, da dette virker umulig å oppnå i en lokal kontekst hvor 

antall debattanter i debattene varierer stort. Empirien har også vist at mange representanter 

fra samme parti kan oppta mye taletid, samtidig som representanter fra andre partier knapt 

holder innlegg. Partienes standpunkter blir uansett avdekket ved voteringsmønster og 

sluttvedtak. Derfor har jeg vært mer opptatt av å fange debattens essens i 

argumentasjonstypologien.  
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3.5 Nøkkeltall for analyseenheter 
I tabellen under følger en oversikt over de 14 kommunene som er undersøkelsens 

analyseenheter. Innbyggertall uten innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, samt 

andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre inngår som nøkkeltall.  

 

Tabell 2 

Kommune Innbyggertall uten innvandrere 
og norskfødte med 
innvandrerforeldre 

Andel innvandrere (norskfødt 
med innvandrerforeldre)  

Alta 18119 1653 (126) 

Bodø 45709 4010 (466) 

Lillehammer 24212 2632 (456) 

Horten 23113 3190 (600) 

Porsgrunn 31610 3494 (1620) 

Sandefjord 40555 5936 (1253) 

Skien 45832 6293 (1620) 

Grimstad 19339 2429 (330) 

Mandal 13737 1506 (194) 

Tønsberg 36372 4707 (841) 

Larvik 38068 4468 (970) 

Gjøvik 26222 3201 (640) 

Tromsø 63734 8187 (760) 

Hammerfest 8593 1631 (193) 

(Kilde: IMDI, 2018)  

 

3.6 Validitet 
Ifølge Bratberg (2017, 118) er en innholdsanalyse valid i den grad den har målt det den var 

tiltenkt å måle, nemlig de operasjonaliserte variablene. Den variabelen jeg ønsket å måle, 

undersøkelsens uavhengige variabel, er i min undersøkelse tredelt. Den første delen er 

operasjonalisert som “utviklingen i argumentasjonsform”, den andre er operasjonalisert som 

“utvikling i voteringsmønstre” og den siste delen er operasjonalisert som  “utvikling i 

oppfølging i statlig anmodning”. Operasjonaliseringene legger opp til en sammenligning med 
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tidligere tidspunkt, et hensyn jeg har tatt ved å sammenligne to tidspunkter. Videre har jeg 

analysert og kategorisert argumenter i et analytisk rammeverk som etter min vurdering i stor 

grad er substansielt uttømmende for innholdet i argumentasjonen. Sammenligningen av 

voteringsmønstrene og sluttvedtakene i 2015 med voteringsmønstrene og sluttvedtakene i 

2013, har blitt utført på en korrekt måte. På bakgrunn av dette mener jeg at mitt før/etter-

design og min fremgangsmåte ved innholdsanalysen har sikret undersøkelsen høy grad av 

begrepsvaliditet. 

 

Indre validitet refererer til kausalitet. I min undersøkelse kan dette hensynet ha begrensninger 

fordi jeg har såpass mange enheter at et dypdykk ved eksempelvis intervjuer i alle 

kommunene ikke har vært aktuelt. Selv om representantene i kommunestyrene selv 

begrunner sitt syn, er det vrient å avdekke fullstendig om dette synet alene er skapt av de 

endrede omgivelsene og symbolpolitikken fra nasjonalt hold. Gjennom før/etter-designet på 

undersøkelsen kan jeg likevel gjennomføre en sammenligning med hva slags argumentasjon 

som ble ført i 2013. Dersom argumentasjonen i stor grad varierer mellom tidspunktene, og 

eksempelvis direkte henviser til nasjonal politikk i ytterligere grad, er dette en god indikasjon 

på potensiell utvikling i argumentasjon, og oppfølging av statlige anmodninger. Gjennom 

disse betraktningene mener jeg at kausaliteten i forskningsspørsmålet “hvordan påvirket 

flyktningkrisen vedtaksprosessene i norske kommuner?” bør la seg avdekke på en 

forskningsmessig god måte.  

 

Når det gjelder det siste aspektet ved validitet som er relevant for å diskutere i dette tilfellet, 

knytter dette seg til ytre validitet eller generaliseringspotensiale. Undersøkelsen inkluderer 

14 enheter hvorav alle er mellomstore byer med mellom 20000 og 50000 innbyggere. 

Antallet enheter er betydelig, noe som gjør at generaliseringspotensiale øker. Videre øker 

potensiale for å generalisere til en større populasjon når man vet at utvalget skjedde på 

bakgrunn av både geografisk spredning og kommunenes ulike tilnærming til 

bosettingsspørsmålet i utgangspunktet (2013). Etter min vurdering gjør de nevnte 

betraktningene det mulig å snakke om en tendens eller trend, men en slik slutning vil avhenge 

av kraften i den kausale forbindelsen som undersøkes.  
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3.7 Reliabilitet  
Reliabilitet handler om å innhente og bearbeide datamaterialet på en presis måte. For min 

undersøkelse er det bearbeidingen av datamaterialet som er relevant. En undersøkelse må 

være reliabel for at den skal kunne være valid (Hellevik, 2002), og det er derfor viktig å peke 

på potensielle utfordringer ved min bearbeiding av dataene. Den største utfordringen er etter 

min vurdering at jeg kan ha vurdert debattinnleggene annerledes enn Anton Steen (2016) 

gjorde fra sammenligningsgrunnlaget, dataene i 2013. Dette er en utfordring jeg kontinuerlig 

underveis har vært bevisst, og som konsekvens er det gjort grundige gjennomlesninger for 

hver eneste debatt og innstilling for å sikre at kategoriseringen skjer på et forsvarlig grunnlag. 

Jeg har også selv lest og referert debattene og innstillingene for de 14 kommunene i 2013, 

noe jeg mener har gjort meg i stand til å danne et riktig inntrykk av eventuell utvikling i 

debattene og innstillingenes substansielle innhold.  
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4 Bakgrunn 
4.1 Innledning 
I dette kapittelet vil jeg si litt om bakgrunnen for denne oppgaven. Her inngår en 

gjennomgang av mitt sammenligningsgrunnlag og datamateriale, samt en kort historisk 

gjennomgang av innvandringen til Norge og den politiske tilnærmingen til feltet. Når det 

gjelder politisk tilnærming, vil dagens behandling av spørsmålet tillegges vekt. Det sentrale i 

den sammenheng er Integrerings- og mangfoldsdirektoratets anmodninger og innholdet i 

dem, samt kommunenes vedtak og innholdet i dem. Til slutt sier jeg litt om situasjonen i 

2015. 

 

4.2 Bakgrunn for undersøkelsen  
I sin artikkel “Deciding Refugee Settlement in Norwegian Cities: local administration or 

party politics?” undersøker Anton Steen i hvilken grad beslutninger om å godta eller avslå de 

statlige anmodningene om bosetting av flyktninger er drevet av kommunal administrasjon 

eller av partipolitikk i kommunestyrene. Mer konkret undersøker han hvordan lokal 

problemdefinering, både administrativt og politisk, kan påvirke sluttvedtak i 14 norske 

kommuner. Dataene hans fra 2013 indikerer at det er den administrative problemdefineringen 

som i størst grad aktiverer politiske mønster, og er dernest den viktigste faktoren for å forstå 

at majoriteten av kommunene stemmer i tråd med det den administrative innrammingen 

skulle tilsi. I sin helhet viser dataene hans at det generelt vises mest til administrasjonens 

økonomiske argumenter i debattene, men at det også forekommer symbolsk argumentasjon til 

fordel for å ta imot flyktninger.  

 

Min masteroppgave blir en oppfølger av en direkte sammenlignbar undersøkelse. Dette 

innebærer at Steens funn fra 2013 blir grunnlaget for sammenligning. Jeg har fått ta del i 

prosjektet ”Bosetting av flyktninger – mellom statlig styring og lokal politikk”, som innebærer 

at dataene fra de samme kommunene allerede er samlet inn. Grunnen til at det er interessant å 

sammenligne disse tidspunktene er eksternaliteten som forekom høsten 2015, nemlig den 

endrede flyktningsituasjonen i Europa og Norge. Det er gode grunner til å undersøke om 

problemdefinering fra lokal administrasjon og kommunestyrer endret seg, og i forlengelsen 

av det hvorvidt samsvaret mellom anmodningene og sluttvedtakene endret seg i retning av 

større handlingsvilje i kommunene.  
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4.2.1 Innvandring i historisk perspektiv 
Engasjementet knyttet til innvandringens utfordringer og problemstillinger er stort i Norge. 

Debatten kan oppfattes som mer eller mindre polarisert, langs strukturelle dimensjoner som 

press på arbeidsmarked og kommunal boligsituasjon, samt verdimessige dimensjoner som 

syn på etnisk mangfold og flerkulturalitet. Faktum er at vi har en betydelig andel mennesker 

med innvandrerbakgrunn i Norge, og hvorvidt dette mangfoldet fører - og vil fortsette å føre - 

med seg positive strukturelle og verdimessige konsekvenser avhenger av et kontinuerlig 

samspill mellom norske myndigheter, innvandrerbefolkningen og etniske nordmenn. (Djuve 

& Friberg, 2004, 5). 

 

Den innvandringen man de senere årene har rettet mest fokus mot, kan oppsummeres i 

begrepet “den nye innvandringen”. Den nye innvandringen har hatt en tendens til å bli delt 

inn i tre hovedfaser, med startskuddet for den første mot slutten av 1960-tallet. Denne bølgen 

besto hovedsakelig av unge menn med ikke-vestlig bakgrunn som ønsket jobb i et norsk 

arbeidsmarked med behov for arbeidskraft. I tillegg til arbeidsinnvandring ankom også noen 

kvoteflyktninger og asylsøkere; hvem som fikk opphold måtte norske myndigheter selv tolke 

ut fra FN-konvensjonen (Brochmann, 2003, 184). Slutten på den første innvandringsbølgen 

illustreres gjerne ved den midlertidige innvandringsstoppen Norge innførte i 1975, som i 

størst grad gjaldt ufaglært arbeidskraft. (2003, 142).  

 

Den andre innvandringsfasen karakteriseres gjerne ved familiegjenforening, med den logiske 

konsekvens at nasjonalitetene var de samme som i den første fasen. Når familier med barn, 

foreldre og ektefeller skulle gjenforenes og bosettes i norske kommuner endret behovene for 

bolig, skolegang, helsevesen seg. Dermed ble bosettingen en mer kompleks og sammensatt 

oppgave å håndtere for myndighetene. Frem til 1982 var det Det norske flyktningeråd (DnF) 

som administrerte mottaket av flyktninger, som kom direkte til deres distriktskontor i 

kommunene. Etter 1982 ble oppgaven flyttet til Sosialdepartementet. (Brochmann, 2003, 

167). Den tredje fasen besto av mennesker på flukt fra forfølgelse eller andre 

menneskerettslig krenkende situasjoner i hjemlandet. Disse menneskene kom i hovedsak fra 

Irak, Balkan og Vietnam (Djuve & Friberg, 2004, 8). Det er spesielt denne siste fasen som 

har vært roten til det største engasjementet knyttet til innvandring som tematikk i Norge, og 

er sammen med fase nummer to den som fortsatt gjør seg gjeldende.  
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I 1987 ble ansvaret for innkvartering av asylsøkere flyttet fra kommunene til statlig hold, 

illustrert ved Stortingsmelding nr. 39 (1987-1988): “Om innvandringspolitikken”. 

Flyktningpolitikk og innvandringspolitikk generelt ble fra da behandlet under samme parole. 

Ansvaret for bosetting av flyktninger ble i 1988 satt til det nyopprettede 

Utlendingsdirektoratet (UDI), som fra 1994 innførte strategien om at alle kommuner ville bli 

anmodet om å ta imot et antall flyktninger - til forskjell fra tidlig praksis som innebar avtaler 

med kun noen kommuner. Mottaksplasser ble spredt utover hele landet og målsetningen var 

at flyktningene skulle bosettes i nærheten av disse mottaksplassene. På denne måten ble 

mottaket av flyktninger generelt sett mer langsiktig og gjennomtenkt enn det tidligere hadde 

vært.  

 

Før 2002 var bosettingsarbeidet i Norge organisert på en måte som gjorde at hver enkelt 

kommune selv kunne bestemme hvor mange og hvilke flyktninger de ville bosette. Høye 

kostnader og lav måloppnåelse ved denne organiseringen synliggjorde behov for endring av 

bosettingsmodellen. Særlig var det insentivstrukturen som gjorde at få kommuner ønsket å 

bosette - de økonomiske tilskuddene var verken attraktive eller tilstrekkelige. I 2001 ble den 

nye bosettingsmodellen vedtatt med overordnede mål om raskere og mer stabil bosetting i 

norske kommuner. Frivillighet ble opprettholdt som grunnprinsipp, men fra nå skulle 

Kommunenes Sentralforbund (KS) fungere som et bindeledd mellom IMDi og kommunene. 

Som bindeledd skulle KS motivere kommunene i retning av en mer positiv respons på 

statlige anmodninger og dermed større bosettingsvilje. Reformen ses primært på som en 

administrativ reform (Djuve & Friberg, 2004, 20).  

 

4.2.2 Statlige anmodninger og kommunale vedtak 
Anmodningen sendes i brevform til den enkelte kommune, der kommunen bes ta imot et 

konkret antall flyktninger for et kommende år, eller periode på 2 til 3 år. Fordi alle 

flyktningene som inngår i anmodningstallet skal møte det samme tjenestetilbudet i 

kommunen, skilles det ikke mellom flyktninger som bosettes fra mottak og 

overføringsflyktninger som kommer direkte til kommunen. Enslige mindreårige er en gruppe 

som er spesielt ressurskrevende å bosette, derfor er antallet fra denne gruppen spesifisert i 

anmodningen. Familiegjenforening er heller ikke en del av anmodningstallet, fordi disse som 

regel bosettes på eget initiativ (IMDi, 2017).  
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En viktig del av anmodningsbrevene er informasjonen om at integreringstilskuddet, som er 

ment å dekke utgifter relatert til bosettingen over en periode på fem år. Kostnadene knytter 

seg til utgifter som bolig og andre tjenester. Kommunene er også lovpålagt å tilby et toårig 

integreringsprogram og nødvendige velferdstjenester på lik linje med resten av befolkningen 

(Steen, 2009). Integreringstilskudd er beregnet ut fra den gjennomsnittlige 

bosettingskostnaden i alle kommuner.  

 

I kommunene skjer en sedvanlig saksbehandling, som innebærer at administrasjonen skal 

vurdere kommunens økonomiske evne og mulighet til å følge opp det spesifikke antallet, før 

kommune- eller bystyret skal fatte vedtak på bakgrunn av innstillingen fra administrasjonen. 

Vedtaket som blir fattet kan omfatte bosetting av null, flere, færre eller det samme antallet 

som IMDi anmoder om. Det er viktig å understreke at kommunen selv bestemmer fritt hvor 

mange som skal bosettes, men ikke hvem. Dette betyr at det ikke er anledning til å stille 

spesifikke kvalifikasjoner som nasjonalitet, familiesituasjon eller yrkesbakgrunn. Den eneste 

seleksjonen som er godkjent er, som nevnt, den som knytter seg til antallet enslige 

mindreårige (IMDi, 2017).  

 

Dersom flyktningene ikke godkjenner den kommunene de er tildelt, mister de rettigheter 

knyttet til velferdsgoder. Til sammenligning er den svensk tilnærmingen at flyktningen skal 

være frie når det gjelder bosettingskommune, uten å miste tilgangen på velferdsgoder 

(Borevi, 2002). Sett fra et perspektiv som vektlegger kommunal frihet, har Danmark 

Skandinavias strengeste bosettingsmodell. Staten har siden 1998 hatt myndighet til å pålegge 

kommunene å bosette et bestemt antall flyktninger (Jønsson & Petersen, 2012).  

 

4.2.3 Anmodning og vedtak om bosetting over tid 
Figuren under illustrerer utviklingen i anmodninger og vedtak om bosetting siden 2012. 

Økningen i antallet IMDi anmodet kommunene om å bosette mellom 2015 og 2016 viser 

situasjonens særpreg og det økte bosettingsbehovet.  
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Figur 2 

 
(IMDi, 2018) 
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5 Empiri 
 
Statsråd Solveig Horne skrev 23. april 2015 et brev adressert alle landets ordførere med 

tittelen “Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise” hvor hun ber 

kommunene kartlegge sin egen kapasitet til bosetting av flyktninger i 2015 og 2016 utover de 

flyktningene kommunene allerede bosetter. 17. november samme år mottar landets kommuner 

igjen en lignende type oppfordring. Denne gangen er det statsminister Erna Solberg som ber 

kommunene gjøre sitt ytterste for å imøtekommende anmodningene fra Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet. 

  

I dette kapittelet vil jeg beskrive hva som skjedde i vedtaksprosessene i de aktuelle 14 

kommunene som inngår i undersøkelsen på tidspunktet 2015. Med vedtaksprosessen mener 

jeg anmodningen fra IMDi, rådmannens forslag til innstilling fra formannskapet til 

kommunestyret og den påfølgende debatten. Den kanskje viktigste delen av en 

vedtaksprosess er også det faktiske vedtaket som blir gjort, og hvordan avstemningsresultatet 

ser ut når man kontrollerer for partitilhørighet. Dette vil naturligvis også bli beskrevet. 

Antallet kommunene vedtar å bosette i 2013 er ikke direkte sammenlignbart med tallene jeg 

frembringer i denne oppgaven fordi vedtak i enkelte kommuner kan gjelde over flere år, mens 

andre vedtak kun gjelder kommende år. Det interessante i oppgaven blir derfor å 

sammenligne utvikling i anmodningens innhold, rådmannens argumentasjon, 

kommunestyrenes argumentasjon i forkant av et sluttvedtak. Tidspunktene for debattene 

varierer noe, mellom behandlingen av den første tilleggsanmodningen våren 2015 og 

tilleggsanmodningen som kom i november 2015. Jeg spesifiserer tidspunkt for behandling av 

anmodning i de kommende underkapitlene.  

 
5.1 Bodø  
2013  
Debatten i bystyret fant sted 31. oktober 2013, og omhandlet sak 13/147. Den statlige 

forespørselen var bosetting av 270 flyktninger i perioden 2014-2016, men rådmannen 

nedjusterte i sin innstilling til bosetting av 210. Dette ble også vedtaket med 22 mot 19 

stemmer. Arbeiderpartiet og SV gikk inn for å bosette de 270 staten ba om, mens Høyre, Frp, 

Venstre og Krf voterte for rådmannens innstilling. Rådmannens argumetasjon i innstillingen 
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var instrumentell negativ, noe som indikerer at rådmannen fremmet saken som en utfordring 

og som angivelig førte til nedjusteringen fra 270 til 210.  

 

Det er Synne Bjørbæk (R), Kirsten Hasvoll (SV) og Randolv (SV) som har de første 

innleggene i debatten der alle substansielt ser ut til å mene mye av det samme. Det vises til at 

det er snakk om mennesker i nød, som har potensiale til å bli en ressurs hvis de gis 

muligheten. Denne argumentasjonen går sammen med kritikk til posisjonspartiene som de tre 

mener ikke har gjort nok for boligsituasjonen i kommunen generelt. Hasvoll (SV) 

oppsummerer det hele ved å mane til å “ta dere sammen og bruk vett. Bruk kalkulatoren i 

alle fall, siden dere ikke tar i bruk hjertet”. Ida Pinnerød (Ap) ser ut til å ha en pragmatisk 

tilnærming, da hun viser til at det faktisk er folk med beskyttelsesbehov og flyktningstatus 

som uansett skal bosettes. Hun viser til at det er en grunn til at man blir anmodet om å bosette 

et konkret antall, fordi det er det som er behovet. Else Marie Torp (Krf) tenker at det er bedre 

å forplikte seg til å bosette færre og klare det, enn å ta seg vann over hodet, før Jonny 

Guldbrandsen (Frp) bringer boligmarkedet inn i debatten igjen, noe som skulle bli den 

viktigste delen av debatten. Terje Cruickshank (V) hevder at boligsituasjonen er 

“surrealistisk dårlig” og Stian Hiis Bergh (H) påpeker at det er “stor underdekning på 

boliger”. Øystein Wik (Frp) vil ikke at det skal være tvil om at Bodø kommune skal oppfylle 

sine allerede inngåtte forpliktelser, men “lista er lang” over andre kostbare prosjekter som 

skulle vært igangsatt. Grethe Fjærvoll (H) merker seg at opposisjonen har “tatt 

eiendomsretten på hjerterom”, og understreker at hun og hennes parti er opptatt av den 

kommunale eiendomssituasjonen fordi de som skal bosettes må ha et sted å bo.  

 

2015 
Saken som ble debattert i Bodø kommune 10. desember 2015 var en tilleggssak til bystyrets 

RS 15/17 - Bosetting av flyktninger for 2016 og 2017. I det nye anmodningsbrevet fra IMDi 

datert 23. november 2015 blir Bodø kommune bedt om å motta et større antall flyktninger, 

herunder også enslige barn og unge. Det nye forespørselen etterspør bosetting av 140 

flyktninger i 2016, inkludert 35 enslige barn og unge. For 2017 ber IMDi og Fylkesmannen i 

Nordland Bodø kommune om å legge til grunn plantall på minst 160 flyktninger i 2017, 

hvorav minst 55 av disse er enslige barn og unge.  

 

Rådmannens vurdering legger vekt på utfordringer ved bosetting av enslige mindreårige og 

usikkerheten knyttet til økonomiske konsekvenser av denne gruppen. Han mener også det er 
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en viss grad av usikkerhet knyttet til kostnader ved ordinær bosetting, men at kunnskapen om 

behovet for økte ressurser er større for denne gruppen. Det legges videre vekt på at 

regjeringens foreslåtte ekstratilskudd for 2016 vil hjelpe, men at det ikke dekker inn hele 

underdekningen over fem år. Likevel er behovet for å bosette enslige unge og barn prekær, og 

siden Bodø kommune har en robust organisasjon med lang erfaring med bosetting generelt, 

mener han Bodø er godt rustet til å skape en organisasjon for bosetting av enslige 

mindreårige. Han mener undervisningstilbud for barn og unge er en utfordring, og at 

mottaksskolenes kapasitet må analyseres nærmere. På bakgrunn av dette anbefaler 

rådmannen kommunestyret å gjøre vedtak om; en, Bodø kommune skal bosette 140 

flyktninger i 2016, hvorav 35 enslige mindreårige. Familiegjenforening kommer i tillegg. 

Dersom økonomiske og praktiske konsekvenser tilsier at kommunen ikke vil klare å bosette 

35 enslige mindreårig i 2016 konverteres et antall plasser til ordinær bosetting. To, Bodø 

kommune avventer å gjøre vedtak for 2017 og fremover til situasjonen er mer avklart, senest 

innen utgangen av juni 2016. Tre, Rådmannen setter umiddelbart ned en gruppe som 

utarbeider forslag til organisering og plan for bosetting. Gruppen skal utrede praktiske og 

økonomiske konsekvenser ved vedtatt bosetting. Fire, Rådmannen setter ned en gruppe som 

utreder muligheter og konsekvenser ved drift av eventuelt asylmottak i kommunal regi. 

Arbeidet starter opp etter at pågående anbudskonkurranse for etablering av 30 000 ordinære 

asylmottaksplasser er gjennomført.  

 

Debatten forut for votering startet med at Fremskrittspartiets Jonny Gulbrandsen foreslo å 

avslå den nye forespørselen fra IMDi, og heller holde fast ved vedtaket som allerede gjelder 

på bosetting av 70 flyktninger i 2016. Han viser til saksfremlegget som han mener “tilsier at 

vi kanskje må begrense oss lite grann”, spesielt grunnet de økonomiske utfordringene. Astri 

Dankertsen (Rødt) møter Gulbrandsens forslag med å minne forsamlingen på at det ikke er så 

lenge siden vi var i krig her i Norge, og at hennes egen familie var båtflyktninger i Finnmark 

i 1944. Hun forteller om hvordan de ble utsatt for fordommer, og at historien nå gjentar seg i 

møte med flyktningene fra Midtøsten. Hun omtaler å bidra som “vår plikt”, særlig fordi 

Norge gjennom NATO har “vært med å skape kaos i Midtøsten”. Agnete Tjærandsen (H) 

ønsker å gjøre oppmerksom på hvor sårbar gruppen av enslige mindreårige er, mens partifelle 

Jørgen Fjørtoft (H) snakker om “kanskje den største humanitære krisen siden andre 

verdenskrig” og at flukt er noe vi her til lands neppe kan sette oss inn i. Han viser til den gode 

tradisjonen Bodø har med bosetting, og berømmer administrasjonen for et nyansert og godt 

forslag som tar for seg økonomiske utfordringer samt de menneskelig behovene. Ali Horori 
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(AP) prøver å avfeie sannsynligheten for at “de er lykkejegere, (...) eller IS-ekstremister” og 

lurer på hvilke kommuner som skal bosette flyktningene dersom Bodø ikke skal gjøre det - 

Røst, Værøy? Det stadfestes at det er umoralsk å ikke hjelpe, når man har fått 

oppholdstillatelse med “blant annet FrPs velsignelse.” Arnulf Øverlands ord blir brakt på 

banen; “Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si, det er sørgelig, stakkars dem.” Øystein 

Mathisen (AP), Bente Haukås (KrF) og Astrid Olsen (SV) følger opp med såpass like 

perspektiver på saken, at det er rimelig å anta at innleggene til dels var nedskrevet på 

forhånd. Ida Gudding Johnsen (V) syns “det er fantastisk å høre” argumentajonsformen de 

øvrige fører. Jonny Gulbrandsen (Frp) derimot; 

 

 “skulle ønske at alle hadde hatt samme omtanke med de som ikke har det så bra og som 

sliter i Bodø. For dem så er deres problemer like viktige som en del andre som har problemer 

rundt i verden faktisk”.  

 

Saken går til votering der Fremskrittspartiet går inn for bosetting av 70, mens IMDi’s 

anmodning og rådmannens forslag til vedtak blir vedtatt ved de resterende partiene.   

 

5.2 Alta 
2013 

Debatten i Alta startet Bengt Stabrun Johansen (KP), der han argumenterte for at 

boligsituasjonen var krevende og at kommunene burde prioritere de kommunen allerede har. 

Han mener “enslige mødre blir henvist til campingplasser” på grunn av boligmangelen, og 

foreslår på bakgrunn av denne å redusere bosettingen av flyktninger til 20 flyktninger hvert år 

i perioden 2014-2016. Trine Noodt (V) og Hanne Rosenberg (AP) har et annet syn på 

boligsituasjonen, og mener begge det er uriktig å sette grupper opp mot hverandre slikt 

Johansen (KP) gjorde. Rosenberg (AP) vektlegger “at dette er personer” og mener at for 

mange tilnærminger i denne saken kun forholder seg til “tall, tall, tall”. Oddveig Hammari 

(H) synes det er bekymringsverdig at bare 50% av kommunene som er anmodet om 

bosetting, har fattet vedtak om å gjøre det. Claus Jørstad (Frp) fokuserer mye av innlegget sitt 

på at det er mye som kreves av oppfølging for hver enkelt flyktning kommunen vedtar å 

bosette, og at det dermed ikke er så enkelt som han mener mange skal ha det til. Per Tore 

Bech Nygård (V) fremmer solidaritet med nasjonale forpliktelser, som vi “dessverre og også 

heldigvis (...) er et ansvar som vi må ta”. Han følger dette opp med å kritisere de partiene 
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som fremmer solidarisk argumentasjon og som anser flyktningene som er ressurs, men ikke 

følger opp med å stemme for anmodningen. Debatten avsluttes med en duell mellom Trine 

Noodt (V) og Svein Yngvar Berg (Frp) der førstnevnte legger vekt på at det er en svært dårlig 

integreringsstrategi å la folk bli sittende for lenge på mottak, mens sistnevnte selv mener han 

legger et mer helhetlig perspektiv til grunn. Der boligsituasjonen i kommunene faktisk blir 

tatt høyde for, i vurderingen av kommunenes kapasitet til å følge opp statens anmodning.  

 

2015 

Alta kommune ble i august 2015 bedt om å fatte vedtak for årene 2017, 2018 og 2019, i 

tillegg til vedtak om bosetting av 20 asylsøkere utover allerede fattede vedtak for 2015. 

Denne forespørselen var en tilleggsanmodning med bakgrunn i økt behov for bosetting. I den 

sammenheng anmodet IMDi Alta kommune om å bosette 20 flyktninger utover vedtatt kvote 

på 65 flyktninger i 2015, samt 50 flyktninger i 2017 og 40 flyktninger i årene 2018-2019. 

Rådmannens vurdering av kommunenes kapasitet var at den var i stand til å bosette 50 

flyktninger i 2017, 40 flyktninger i årene 2018-2019 og 20 flyktninger utover vedtatt kvote i 

2015. Vedtaket som ble fattet i saken var i helt samsvar med anmodningen og rådmannens 

innstilling med 26 mot 8 stemmer. Fremskrittspartiet og Kystpartiet stemte imot 

tilleggsanmodningen som helhet, mens Venstre foreslo å øke antallet ved å bosette 120 

flyktninger hvert av årene 2017, 2018 og 2019. 

 

Rådmannen gjorde to ulike vurderinger knyttet til denne anmodningen, ên for forespørselen 

om å bosette 20 flyktninger utover vedtatt kvote i 2015 og en annen for forespørselen om 

bosettingen i årene 2017-2019. Innholdet i disse vurderingene skiller seg ikke spesielt mye 

når det gjelder rådmannens syn på kommunens strukturelle kapasitet. Alle aktuelle 

virksomheter og avdelinger er på oppdrag fra rådmannen spurt om innspill som kan bidra til 

at plantallene for årene 2017-2019 kan økes. Disse avdelingene retter seg hovedsakelig mot 

nødvendige funksjoner som fremskaffing av boliger, barnehagetilbud, skoletilbud, 

flyktningtjenesten og voksenopplæringssenter. Det legges vekt på at det vil være utfordringer 

i alle disse leddene, men at det likevel foreligger nok ressurser til å håndtere økningen. 

Utredningen forutsetter at integreringstilskuddet skal brukes til å styrke de overnevnte 

kommunale tjenestene og at Alta kommune fortrinnsvis tar i mot familier. Hvis så 

gjennomføres, vil Alta kommune kunne ta imot 50 flyktninger i 2017, 40 flyktninger i årene 

2018-2019 og 20 flyktninger utover vedtatt kvote i 2015. Samt tilby tilstrekkelige og 

forsvarlige tjenester til disse. 
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Store deler av debatten dreier seg om en habilitetsvurdering av tre av kommunestyrets 

medlemmer, fordi rådmannen foreslår et samarbeid med en kommersiell organisasjon som 

også er disse representantenes arbeidsgiver. Flere av de øvrige representantene mener at 

denne innstillingen i seg selv er ulovlig, da et vedtak ville innebære at deler av 

integreringstilskuddet ville gått direkte til den kommersielle organisasjonen Aksis. Dette 

fører til at mye av argumentasjonen ikke handler om det som i utgangspunktet skulle 

debatteres, nemlig bosetting av flyktninger i Alta. Otto Erik Aas (SV) forsøker å dreie 

diskusjonen inn på et annet spor ved å berømme administrasjonen for innstillingen, som han 

mener foreslår et vedtak om bosetting av et korrekt antall flyktninger. Men Marianne 

Haukland (H) ønsker å få klarhet i hvilken innstilling som skal diskuteres og voteres over, 

fordi hun mener det er ulovlig å ha med den delen av innstillingen som inkluderer Aksis. 

 

 

5.3 Lillehammer  
2013 
Debatten i kommunestyret fant sted 26. september 2013 og omhandlet sak 68, anmodning om 

bosetting av flyktninger 2014-2016. Den statlige forespørselen ba Lillehammer om å ta imot 

155 flyktninger i denne tidsperioden, men rådmannen nedjusterte ved å anbefale 

kommunestyret om å vedta bosetting av 135. Dette ble også vedtaket med 24 mot 22 

stemmer. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet stemte for 135, mens SV, 

Venstre, Krf og Høyre gikk inn for å bosette 155. Rådmannens innstilling var instrumentell 

negativ, noe som indikerer at rådmannen fremmet saken som en utfordring som angivelig 

førte til nedjusteringen fra 155 til 135.  

 

Hans Kristian Enge (Ap) mener det er økonomisk uansvarlig å ta imot flere enn rådmannens 

anbefalinger tilsier, mens Jytte Sonne Juliussen (Krf) vil gå inn for det antallet IMDi ber 

Lillehammer om, fordi ikke alle kommuner kan vise til at “vi sliter nok som vi gjør”. Det 

handler, i følge Juliussen, om mennesker i nød som skal bosettes i norske kommuner og 

Lillehammer bør og må ta sin del av ansvaret. Astrid Graasand (Frp) støtter formannskapets 

forslag fordi hun vil ha de som allerede er her ut i jobb, at de skal ha det trygt og bli godt 

integrert. Hanna Røberg (Rødt) legger vekt på at dersom Lillehammer ikke følger opp ved å 

vedta bosetting av flere flyktninger, så vil disse menneskene bare bli sittende lenger i mottak. 
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Dette vanskeliggjør selve bosettingen, men også integreringsprosessen. Dette perspektivet 

støtter Bjørn Lien (V) seg opp om, og mener Lillehammer “må erkjenne at her har vi et 

ansvar å ta”. Ole Rolstad (H) mener det er store samfunnsmessige gevinster ved å bosette 

flyktninger, så lenge de ikke blir sittende for lenge på mottakene, og Gro Vassbotten (Ap) 

skulle gjerne, ”med sitt radikale hjerte”, gått inn for å bosette de 20 ekstra flyktningene. Men 

fastslår at Lillehammer først må løse [de økonomiske] problemene sine, slik at “dersom vi 

kommer i en annen situasjon (...), selvsagt skal vi ta imot flere”. 

 

2015  
Lillehammer kommune mottok 29. juli 2015 en anmodning fra IMDi om å bosette 65 

flyktninger i 2016. hvorav seks av disse enslige barn og unge. Som følge av det økte 

bosettingsbehovet ble anmodningen oppgradert i et brev fra IMDi datert 23.11.15, etter at 

statsminister Erna Solberg i et brev datert 17.11.15 oppfordrer hver enkelt kommune til å 

gjøre sitt ytterste for å imøtekomme anmodningen. Med det ble Lillehammer kommune bedt 

om å bosette 95 flyktninger, hvorav 25 er enslige mindreårige. For 2017 anslår IMDi at 

Lillehammer vil bli bedt om å bosette 120 flyktninger. Det foreliggende vedtaket på dette 

tidspunktet var å motta 175 flyktninger i tidsrommet 2014-2016. Dersom den nye 

anmodningen ble vedtatt ville dette innebære bosetting av 225 flyktninger i denne 

treårsperioden.  

 

Rådmannens vurdering legger vekt på at det er utfordringer knyttet til bosetting av et økt 

antall flyktninger, særlig når det gjelder bolig, bemanning, etableringskostnader, 

introduksjonslønn og behov for støtte gjennom NAV. Likevel mener han at 

anmodningene fra IMDi, brevet fra statsministeren og alminnelig kjennskap til 

flyktningsituasjonen i Europa ikke kan oppfattes som annet enn en dugnad, og at 

Lillehammer skal ta en del av dette ansvaret. Han foreslår at kommunestyret vedtar å bosette 

95 flyktninger i 95, slik at det totale antallet bosettinger for perioden 2014-2016 blir 225 

flyktninger.  

 

Konfliktnivået under debatten i bystyret 10.12.15 om sak 110 var lavt på Lillehammer. Det 

vektlegges generelt at Lillehammer kommune også må ta sin del av ansvaret for den 

nasjonale dugnaden de er blitt invitert med på. Ingunn Trosholmen (AP) er en av 

representantene for dette synet, og viser til hvordan Norge gjennom internasjonale 

forpliktelser har “vært en del av virkemiddelbruken” i mange av de landene flyktningene nå 
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kommer fra. For Terje Kongsrud (V) er det ikke et alternativ til å ta ansvar, på tross av at det 

er “en stor utfordring” han mener IMDi har gitt dem. Fremskrittspartiets Astrid Gaassand 

bidrar med til debatten ved å opplyse om forskjellen på å bli anmodet om å bosette, og det å 

bli pålagt bosetting. Denne autonomien ønsker hun at bystyret benytter ved å følge hennes 

parti og “ikke gå med på dette akkurat nå” og heller gå for det antallet som allerede er 

vedtatt. Mads Furu (AP) minner Gaassand (FrP) om at det handler om mennesker i nød, og 

lurer på hvem som skal ta ansvaret hun mener Lillehammer skal unnlate å ta. Hilde Ekeberg 

(KrF) peker på at situasjonen er den største humanitære krisen siden andre verdenskrig, og 

mener den retorikken som blir ført i nasjonale medier har ledet til hatretorikk i sosiale medier 

og hathandlinger som påtenning av asylmottak. Ole Rolstad (H) gjør oppmerksom på at hans 

parti selvfølgelig ønsker å følge opp anmodningen, delvis fordi “vi heldigvis har en 

statsminister som oppfordrer hver enkelt kommune” til å gjøre det. Mens Lars Giæver (MdG) 

vil inkludere ordet “inkludere” til anmodningen slik at vedtaket blir: “Lillehammer vil i 2016 

bosette og inkludere” et gitt antall flyktninger. Turid Thomassen (Rødt) mener at nordmenn 

tror vi er “Guds gave til verden, uansett hvor vi bosetter oss” og at de utfordringene vi møter 

i vår hverdag ikke kan sammenlignes med de utfordringene folk møter i Tyrkia, Syria og 

veldig mange andre land. Astrid Gaassand (FrP) føler behov for å understreke at hennes parti 

er “for flyktninger. Vi er for god integrering”. Men hun mener det er økonomisk uansvarlig å 

bosette flere enn allerede vedtatt. Gunnar Kaus (SP) er opptatt av “kaffekoppstrategien” som 

inkluderingsvirkemiddel, Tone Kolaas (H) fokuserer på den “kulturelle kompetansen” disse 

menneskene kommer med og Mads Furu (Ap) er glad for at bystyret “nesten samlet” snakker 

om bosetting av flyktninger. Ordfører Espen Granberg Johnsen (Ap) avslutter debatten, og 

går så til votering. Lars Giæver (MdG) sitt forslag om å inkludere ordet “inkludere” i 

vedtaket om bosetting av 95 flyktninger i 2016 blir vedtatt. Fremskrittspartiets to kandidater 

var de to stemmene som ikke stemte for vedtaket om bosetting og inkludering av 95 

flyktninger i 2016.  

 

5.4 Horten 
2013 
Debatten i bystyret fant sted 28. oktober 2013, og omhandlet sak 100, “anmodning om 

bosetting av flyktninger 2014-2015”. Anmodningen fra IMDi ba Horten om å bosette 110 

flyktninger i denne tidsperioden, men rådmannen nedjusterte til 90 i sin anbefaling til vedtak. 

Dette ble også vedtaket denne dagen, med 22 mot 19 stemmer. SV, Arbeiderpartiet og 
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Venstre gikk inn for rådmannens forslag, mens Krf, Høyre og Frp stemte gikk inn for Frps 

forslag om å bosette 5 enslige mindreårige, samt at man først prioriterer å bosette de Horten 

har “på rest” fra inneværende år. Rådmannens innstilling var instrumentell negativ, noe som 

indikerer at rådmannen fremmet saken som en utfordring som angivelig førte til 

nedjusteringen fra 110 til 90.  

 

Debatten ble en kamp mellom to koalisjoner, med Frp, Krf og Høyre på den ene siden og 

Venstre, Rødt, SV og Arbeiderpartiet på den andre. Den førstnevnte mente gjennomgående at 

Horten hadde behov for å styrke sin økonomiske situasjon før man bandt seg til å bosette så 

mange som 90 flyktninger. Zvonimir Vojtulek (Krf) ønsket å mane “til ansvar denne 

gangen” fordi så mange flyktninger hadde blitt “forledet” i en illusjon om et rustet 

mottaksapparat som han mener kommunen ikke har per dags dato. I fronten for den andre 

koalisjonen sto Terje Randem (Rødt) og minnet forsamlingen om at folk blir sittende på 

mottakene uansett om kommunen har boliger eller ikke. Hans partifelle Alf Henriksen (Rødt) 

har en beskjed til de som er bekymret for at “det kommer til å koste noen kroner” å bosette 

flyktninger; det er “vår forbanna plikt”. Høyres argument om forsvarlighet i forhold til 

bosetting blir utfordret av blant andre Maria Aase-Svendsrud (Ap), da hun synes det er 

merkelig at Høyre fraviker administrasjonens forslag og spør seg samtidig om dette kan 

indikere at Høyre mener forslaget ikke er forsvarlig. Even Gran (SV) er svært overrasket over 

at Krf bare går inn for å bosette 5 flyktninger, og er lei av å høre Frp, Høyre og Krf sine 

argumentasjonsrekker som ofte bygger på at de mener “det ikke er realistisk og ta imot det 

som administrasjonssjefen foreslår”.  

 

2015 
Debatten i Horten kommune 14. desember 2015 varte i omtrent 27 minutter, og omhandlet 

sak nummer 144, anmodning om bosetting av flyktninger for 2016 og plantall for perioden 

2017-2019. Plantallet for denne perioden ble vedtatt i oktober 2014, men i april 2015 sendte 

Solvei Horne ut et nytt brev hvor hun oppfordret kommunene til å ta imot flere flyktninger. 

27. april 2015 vedtok kommunestyret å si ja til anmodningen, som på dette tidspunktet ikke 

var tallfestet. Mot slutten av november 2015 mottok kommunen den oppdaterte anmodningen 

fra IMDi. Vedtaket som ble fattet var i tråd med den oppdaterte anmodningen, noe som 

innebærte av kommunen bandt seg til å bosette 70 flyktninger i 2016 og 85 flyktninger i 

2017. Formannskapets innstilling til kommunestyret var også i samsvar med det vedtaket som 

ble fattet.  
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I rådmannens gjennomgang av saksopplysninger legges det nokså liten vekt på 

flyktningsituasjonen, med unntak av at den er i konstant endring. Videre understrekes det at 

bosetting av flyktninger er en frivillig oppgave, og at det er kommunene som selv bestemmer 

antallet de ønsker å bosette. Forutsigbarhet i bosettingsarbeidet knyttet til det faglige arbeidet 

samt den økonomiske rammen fremmes som en viktig forutsetning, samt tilstrekkelige 

helsetjenester, tilgang på boliger og barnehagetilbud. Når det gjelder de økonomiske 

konsekvensene omtales integreringstilskuddet som “ment å dekke” kostnadsøkningen, uten at 

rådmannen ser ut til å ha en klar formening om dette er korrekt. Hans anbefaling er, på tross 

av risikofaktorer som kan vanskeliggjøre dette, at det er mulig ved økt fokus og prioritering å 

bosette det antallet IMDi ber kommunen om å gjøre.   

 

Bjørn-Kristian Svendsrud fra Fremskrittspartiet danner grunnlaget for store deler av 

diskusjonen når han fremmer sitt partis forslag til vedtak. Innholdet i forslaget er at Horten 

kommune skal bosette 52 flyktninger i 2016, der kommunen spesifiserer at de primært ønsker 

å bosette syriske barnefamilier. I tillegg foreslås det at flyktningenes arbeids- og 

utdanningskompetanse vurderes når bosettingskommune foreslås fra IMDi sin side. Konkret 

innebærer dette “å bare rett og slett gi en oppfordring til IMDi å se litt på den kompetanse de 

menneskene som kommer til landet vårt innehar, (...) så de kanskje kommer raskere ut i 

jobb.” Anahita Hamedbarghi (AP) møter forslaget med å konstatere at flyktninger er 

mennesker med verdier og mål som alle andre, og i forlengelsen av det blir hun “litt satt ut av 

forslaget” Bjørn-Kristian Svendsrud fremmer. Selv mener Svensrud at intensjonene bak 

forslaget er gode, og at det bare hensiktsmessig dersom “den kompetansen du innehar trengs 

der du faktisk bosettes”. Terje Randem (Rødt) stiller også spørsmålstegn ved “hva, hvem og 

hvorledes” gjennomføringen av utdannings- og arbeidskompetansevurderingen skal foregå, 

og hvorvidt dette forslaget har effekter utover den effekten introduksjonsprogrammet har i 

dag. Finn-Øyvind Langfjell fra Høyre kommenterer på Randems (Rødt) innlegg ved å 

understreke at det ikke er nødvendig å “harselere over et slikt forslag (...), man skal ikke si at 

Fremskrittspartiet er onde og slemme med en gang”. Maria Aasen-Svensrud (AP) mener 

administrasjonens innstilling er verdt å lytte til og at det er viktig at politikere og den 

politiske arena hele tiden “er på i forhold til den ekstraordinære situasjonen”. Michael Bo 

Bergman (SV) stiller seg også, på vegne av sitt parti, bak den vurderingen som er gjort i 

formannskapet. Zvonimir Vojtulek (KrF) har stor forståelse for Fremskrittspartiets forslag, og 

mener det handler om å gi de som kommer verdighet slik at folk med doktorgrad ikke skal 
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måtte ta jobb som drosjesjåfør. Innlegget blir møtt Truls Sandaker (AP) sin følelse av at det 

er beklagelig å klassifisere folk, fordi det gjør man sjeldent i andre sammenhenger. Ordfører 

Are Karlsen (AP) hever debatten for denne gang, og ber om votering over innstillingen fra 

rådmannen på bosetting av 70 personer i 2016. samt Fremskrittspartiets forslag på bosetting 

av 52 personer i 2016. Førstnevnte forslag blir vedtatt med 36 mot 5 stemmer, der 

representantene fra FrP og KrF er alene om å votere for sistnevnte forslag.  

 

5.5 Porsgrunn 
2013 
Debatten i bystyret fant sted 5. september 2013 og omhandlet sak nr. 73, “bosetting av 

flyktninger i Porsgrunn”. Statens anmodning ba Porsgrunn om å bosette 235 flyktninger i 

perioden 2014-2016, men rådmannens anbefaling nedjusterte antallet til 150. Dette ble også 

vedtaket, med 29 mot 19 stemmer. Arbeiderpartiet og Høyre sto for flertallet, der SV, 

Venstre og By- og Nærmiljøpartiet stemte for den statlige anmodningen samtidig som Frp 

stemte for å bosette 0. Rådmannens innstilling var instrumentell negativ, noe som indikerer at 

rådmannen fremmet saken som en utfordring og som angivelig førte til nedjusteringen fra 

235 til 150.  

 

Gro Lorentzen (SV) synes det begynner å bli lenge siden Porsgrunn faktisk fulgte opp den 

årlig anmodningen fra staten, og at det har ganske store følger når kommuner ikke følger opp. 

“Det betyr at stadig flere blir sittende i mottak”. Solidaritet er, ifølge Lorentzen, den mest 

fremtredende grunnen til at Porsgrunn bør imøtekommende anmodningen. Kjell Grant Teigen 

(Frp) forklarer at grunnen til at hans parti ikke vil gå inn for denne saken som den foreligger 

nå, er at “vi ønsker ikke å love mer enn vi klarer å holde” og viser til at kommunen er ute av 

økonomisk stand til å gjennomføre dette akkurat nå. Ole Henrik Lia (Ap) mener at Teigen 

(Frp) sin argumentasjon er helt legitim, fordi kommunen må “ta høyde for at vi må dekke inn 

de ekstra kostnadene” noe han mener Porsgrunn ikke er i stand til nå. Derfor går 

Arbeiderpartiet inn for formannskapets innstilling på 150. Gunn Marit Helgesen (H) frykter 

tvangspålagt bosetting dersom kommuner generelt ikke følger opp anmodninger og forteller 

at hun derfor vil stemme for SV sitt forslag på Høyre sitt gruppemøte. Hun er samtidig 

ydmyk for utfordringen med å finne de økonomiske rammene for å gjennomføre dette.  
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2015 

Porsgrunn kommune vedtok på en tidligere anmodning fra IMDi 23. mai 2015 at kommunen 

ikke hadde tilstrekkelig virkemiddelapparat eller økonomiske rammer til å bosette 142 

flyktninger i 2015 og 118 i 2016. De ønsket da heller å fokusere på integreringsarbeidet 

internt, og bedre tilrettelegging i alle relevante virksomheter. Da tilleggsanmodningen og 

oppfordringen fra statsministeren kom i november 2015, ble det også gjort nye kommunale 

vurderinger, saksutredninger og vedtak. IMDi anmodet nå Porsgrunn om å øke bosetting i 

inneværende år (2015). samt å bosette 110 flyktninger i 2016. Rådmannens forslag var å ikke 

øke bosettingen for 2015, hovedsakelig grunnet sprengt kapasitet i det kommunale 

tjenesteapparatet herunder boliger, oppfølging, voksenopplæring og velkomstklasser for 

skoleelever. For 2016 foreslo rådmannen å følge opp anmodningen fra IMDi, noe som også 

ble bystyrets vedtak 03. desember 2015.  

 

I rådmannens innstilling ble det lagt vekt på hvordan Porsgrunn kommune både kan og bør ta 

ansvar i den situasjonen Norge og Europa befinner seg i. For bosetting av flyktninger dreier 

seg tross alt ikke bare om økonomi, det handler også om menneskesyn og humanisme, blir 

det skrevet. Å godta anmodningen fra IMDi er likevel noe som binder kommunen til å utvikle 

et robust mottaksapparat med ansvar for å fremskaffe boliger, barnehage- og skoleplasser, å 

få folk ut i jobb og ha gode tjenester innen helse, barnevern, tolk og så videre. Særlig er det 

viktig å fokusere på at flyktningene raskt blir selvforsørget - da vil regnskapet gå i balanse. 

Dersom man ikke lykkes med å sysselsette flyktningene, vil det derimot medføre store 

utgifter fremover. Med dette som bakgrunn anbefaler rådmannen å ikke oppjustere 

bosettingstallet for 2015, samt å bosette 110 flyktninger i år 2016, inkludert 10 enslige 

mindreårige flyktninger og familiegjenforening.  

 

Anne Tilly Bagås (AP) vil fremheve rådmannens formulering om at dette ikke bare dreier seg 

om “inntekter og utgifter, men i stor grad om menneskesyn, etikk og humanisme” og at økt 

satsning på introduksjonsprogrammet vil bidra til integrering, livskvalitet og dernest høy 

sysselsetting blant flyktningene. Hennes partifelle Øystein Beyer (AP) stiller seg bak 

anmodningen og innstillingen fra rådmann, men vektlegger at å øke bosetting av enslige 

mindreårige fra 10 til 20 ikke er problemfritt. Han fremhever at det ikke dreier seg om 

motvilje, men at en forskningsrapport fra NTNU slår fast at 43% av barn i asylsøkerfasen har 

over grenseverdien for emosjonelle symptomer. Gro Lorentzen (SV) mener Øystein Beyer 

(AP) sitt fokus på gruppen av enslige mindreårig er veldig viktig, for “hvis vi nå ikke er 
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flinkere til å bosette enn vi har vært, så blir dette en skikkelig propp i systemet” der folk blir 

sittende for lenge på mottakene. Tord Samdal (KrF) fremhever viktigheten av samarbeid med 

frivillig organisasjoner. og at man må “bruke både hjertet og hodet” i denne saken. Esben 

Storvand (H) og Adrian Løvsjø (FrP) er de første til å stille et lite spørsmålstegn ved 

finansiering gjennom tilskudd som “må søkes om i det første bosettingsåret” og at 

introduksjonsprogrammet hittil bare har ført 16% ut i jobb i perioden 2011-2014. Løvsjø 

(FrP) understreker at han støtter den retorikken Høyre fører, som går ut på at kommunen skal 

vise hjertevarme og gi husrom, men samtidig må man ta innover seg at “vi faktisk har en stor 

jobb å gjøre”. Siren Johnsen (V) lurer på om Løvsjø (Frp) tror integrering skjer bedre i 

asylmottak enn ute i kommunene, og Kjell Grant Teigen (By og Nærmiljøpartiet) oppfordrer 

til å ikke snakke om folk i båser slik han oppfatter det blir gjort når det sies at “muslimer er 

gode mennesker på lik linje med Porsgrunns befolkning”. Teigen (By og nærmiljøpartiet) 

mener det er viktig å huske at mange muslimer allerede er Porsgrunnsfolk. Mahmoud 

Farahmand (H) stiller seg undrende til å fatte vedtak om bosetting av flere enn man klarer å 

integrere, og foreslår på bakgrunn av dette et femte punkt der en handlingsplan fremlegges 

vedrørende bosetting, integrering og ressursbruk. Voteringen skjer over fem punkter, der 

første punkt om å ikke øke bosetting i 2015 blir enstemmig vedtatt. Punkt to, er tre ulike 

forslag hvorav Arbeiderpartiets forslag om å bosette 20 mindreårige asylsøkere blir vedtatt 

mot fem stemmer. Tredje punkt dreier seg om at rådmann får fullmakt til å organisere de 

kommunale tjenestene knyttet til dette politikkområdet, og blir enstemmig vedtatt. Punkt fire 

handler om at plantallene for 2017 fra IMDi tas til etterretning, men vil bli behandlet senere i 

2016. Enstemmig vedtatt. Punkt fem er Farahmand (H) sitt forslag om at en konkret 

handlingsplan knyttet til bosetting, integrering og ressursbruk fremlegges for bystyret. 

Forslaget blir enstemmig vedtatt.  

 

5.6 Sandefjord 
2013  
Debatten i bystyret fant sted 31. oktober 2013 og omhandlet sak 36, “anmodning om 

bosetting av flyktninger i 2014-2016”. Den statlige anmodningen ba Sandefjord om å bosette 

140 flyktninger i denne tidsperioden, formannskapet hadde lagt til grunn i budsjetteringen for 

2014 at kommunen bosetter 32. Vedtaket innebar at Sandefjord på et senere tidspunkt tar 

stilling til bosettingen for 2015 og 2016, samt bosetting av 50 flyktninger i 2014.  
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Debatten var ikke preget av spesielt stor konflikt, men bar preg av en sak der flyktningfondet 

kommunene opprettet hadde blitt brukt til å finansiere tiltak som vanskelig kan sies å knytte 

seg direkte til flyktningarbeidet i kommunen. Når det gjelder de konkrete forslagene fra 

partirepresentantene, varierte ikke disse spesielt mye. Fremskrittspartiets representant 

Cathrine Andersen forslo at Sandefjord bosetter 90 flyktninger de neste tre årene, og var det 

mest restriktive forslaget i debatten. Hun pekte på at Sandefjord i årene før kun hadde bosatt 

30 flyktninger per år, og at forslaget om å bosette 50 flyktninger i 2014 ville bli en for stor 

økning. Spesielt fordi mange av de som skal bosettes har store menneskelige behov ettersom 

de lever med traumer. Frode Anmarksrud (SV) og Bror-Lennart Mentzoni (Krf) lurer på om 

Cathrine Andersen tror traumene “blir bedre behandla i mottak enn etter ankomst i 

Sandefjord kommune?”, før det blir understreket at argumentasjonen som føres har blitt ført 

mange ganger tidligere i debatten og knytter seg til menneskelige enkeltskjebner og 

solidaritet med dem. Vidar Andersen (Frp) mener at “dette er et vanskelig og tungt og vondt 

tema å diskutere”, og at Sandefjord bør stå fremst for å tilby kvalitet og gode resultater i 

integreringsarbeidet.  

 

2015  

IMDi anmodet Sandefjord kommune i brev fra 23. november 2015 om å bosette totalt 117 

flyktninger i 2016, inkludert 25 enslige mindreårige. IMDi ber også om å foreløpig legge til 

grunn en bosetting av 125 flyktninger, inkludert 40 enslig mindreårige, i 2017.  

 

Rådmann Øyvind Rivrud legger vekt på en helt ekstraordinær situasjon i Europa, hvor han 

mener Sandefjord kommune må ta sin del av utfordringene som følger med. God integrering 

er avhengig av kort tid i asylmottak, og forutsetter at de som kommer får ordinære boliger, 

lærer seg norsk og kommer seg ut i jobb. Får man til dette, mener han at innvandringen vil gi 

verdifulle bidrag til Sandefjord. Når det gjelder de økonomiske tilskuddene fra staten, mener 

rådmann at tilskuddene vil dekke kostnadsøkningen for kommunene de første fem årene. 

Men på lang sikt vil dette avhenge av hvor godt integreringen vil fungere. Siden det er behov 

for mer kapasitet knyttet til flyktningarbeidet i denne spesielle situasjonen, foreslår han at 

Sandefjord bygger opp apparatet i takt med den økte bosettingen. Dette fordi 

uforutsigbarheten er stor, og at man på denne måten kan unngå å bygge opp et unødvendig 

stort apparat. Rådmannens forslag er at Sandefjord tar imot de 110 flyktningene IMDi 

anmodet dem om, samt at bemanning og andre tiltak til flyktningarbeidet styrkes slik det 
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fremgår i saksutredningen. Han foreslår også at bystyret slutter seg til at kommunen kan 

bosette enslige mindreårige flyktninger i 2015 på kvoten for 2016 dersom det lar seg gjøre.   

 
Det er hevet over enhver tvil at kommunestyredebatten i Sandefjord kommune 17. desember 

2015 hadde flest innslag av symbolsk argumentasjon. Solidaritet med regjering og med 

mennesker i nød var fremtredne hensyn, og ble eksemplifisert med det første innlegget i 

debatten der Theimann (AP) viser til at Sandefjord må gjøre “sin del av jobben” og hvordan 

hundretalls mennesker dør i nød hver dag i Syria. Denne argumentasjonsformen fortsetter 

med KrF som mener vi “må være der for de som har kommet” og referanser til hvordan 

Sandefjord er oppfordret til å “tenke med hjerte”. Ordfører Gleditsch (H) minner 

forsamlingen om at Norge har vært med å ”bombe Libya sønder og sammen”, og at det tross 

alt er der mange av flyktningene kommer fra. Han mener Sandefjord må “ta ansvar”.  

Debatten var likevel ikke helt fri for innslag av instrumentell argumentasjon. 

Fremskrittspartiets Cathrine Andersen vedgår at saken og situasjonen ikke er enkel. Men 

selve argumentasjonen refererer til negativ effekt på strukturelle elementer som 

arbeidsmarked, boligsituasjon og kostnaden kommunene må bære ved å votere for det 

antallet IMDi’s anmodning ber dem om. Hun er ikke alene om å løfte frem instrumentelle 

argumenter i denne debatten, men hun står alene om å ramme dem inn på en negativ måte. 

Dette synes også ved avstemningsresultatet hvor alle partier bortsett fra Fremskrittspartiet 

stemte for de 110.  

 

 

5.7 Skien 
2013  
Debatten i bystyret fant sted 31. oktober 2013, og omhandlet saken “bosetting av flyktninger 

2014-2016”. Den statlige anmodningen ba Skien om å bosette 340 flyktninger i denne 

perioden, men rådmannens innstilling nedjusterte antallet til 204, noe som også ble vedtaket. 

SV, Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre og Senterpartiet utgjorde vedtakets flertall, mens 

Fremskrittspartiet gikk inn for å vedta bosetting av 0. Rådmannens innstilling var 

instrumentell negativ, noe som indikerer at rådmannen fremmet saken som en utfordring som 

angivelig førte til nedjusteringen fra 340 til 204.  
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Geir Arild Tønnesen (V) starter debatten ved å gjøre oppmerksom på at folk som har fått 

oppholdstillatelse bare blir sittende på mottak, hvordan det for han er helt uholdbart og at 

Venstre som parti mener det er kommunens plikt å fjerne “proppen i systemet”. Emilie 

Schäffer (H) oppsummerer sin begrunnelse for å ta vedta bosetting av et mindre antall enn 

den statlige anmodningen i ordene; “det er viktigere med kvalitet enn kvantitet”, og Jan Ove 

Lia (Frp) følger opp med å understreke viktigheten av god integrering, som han ikke alltid 

mener at IMDi’s “matematiske formel som de bruker når de regner ut hvor mange de skal be 

de forskjellige kommunene (...) ta imot” sikrer. Hans Edvard Askjer (Krf) “får vond smak i 

munn” av å snakke om disse tallene, fordi det skjuler seg menneskeskjebner bak hvert eneste 

av dem. Trude Tvedt Sandvik (Ap) mener at anmodningen fra staten umuliggjør IMDi’s egen 

visjon om “like muligheter og like levevilkår i et flerkulturelt samfunn”, fordi investeringen i 

den enkelte flyktning ikke kan, med et slikt antall, bli så langsiktig som det bør. Andreas 

Dalsegg (SV) mener Skien må ta sin kommunale oppgave på alvor når det gjelder bosetting 

av flyktninger, på samme måte som kommunene plikter å gi alle barn, eldre og 

funksjonshemmede det de har krav på. Derfor mener han Skien må følge opp anmodningen. 

Dette perspektivet følges opp av utfordrende spørsmål vedrørende økonomi og kapasitet fra 

Emilie Schäffer (H) og Jan Inge Næss (Frp).  

 

2015  
Debatten knyttet til sak 170 om bosetting av flyktninger i 2016 og planperioden 2017-2019 

varte i 1 time og 25 minutter og bar preg av nokså sterke kontraster. I motsetning til de fleste 

andre debattene, var Fremskrittspartiet i Skien ikke alene om å ønske en reduksjon i antallet 

IMDi ber kommunen om å bosette. I utgangspunktet var vedtaket for bosetting i 2016 satt til 

78 personer, men anmodningen ba Skien om å øke bosettingen til 200 i året 2016. 

Fremskrittspartiet mente at Skien må fokusere ressursbruken mot de kommunen allerede har 

tatt i mot, dette for å sikre god integrering og fremsatte med dette som bakgrunn forslag om å 

bosette 0 i 2016. Høyre og Bypartiet mente også at IMDi’s forespørsel var for omfattende, og 

fremsatte forslag om å bosette til sammen 120 personer i 2016. De øvrige partiene gikk inn 

for å bosette de 200 personene IMDi forespurte - det samme antallet som rådmannen 

anbefalte kommunestyre om å fatte vedtak om.   

 

Representantene for debattens kontraster var hovedsakelig Fremskrittspartiets Thor Arild 

Bolstad og Jan Terje Olsen fra Høyre på den ene siden, og stort sett alle de resterende 

representantene på den andre. Innholdet i innleggene varierte fra påstander om feil bruk av 
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statistikk om sysselsettingsandelen i Skien kommune, til Senterpartiets proteksjonistiske 

ideologi som representanten hevdet hadde ført til at partiet har vært i mot handelsavtaler med 

fattige land. Dermed var ikke Jan Terje Olsen (H) interessert i kritikk fra den kanten. Han 

gjorde seg videre noen refleksjoner da han hørte på retorikken en del av representantene 

førte, og reagerte kraftig når enkelte forsøkte “å kneble diskusjonen om hva som man 

oppfatter er problemstillingene i debatten” og “subbe en del ting under teppet og la være å 

snakke om dem”. Disse problemstillingene handlet i hovedsak om økonomiske utfordringer 

og boligsituasjonen i kommunen. Thor Arild Bolstad (FrP) understreker at Fremskrittspartiet 

ikke mener Norge ikke skal ta imot flyktninger, men at Skien ikke har kapasitet for 

øyeblikket. Han stiller også spørsmålet om hvem “de som strømmer inn i Europa under 

dekke av å være syriske flyktninger er”, før han forteller hva det koster å kjøpe et falsk pass i 

Istanbul, hvordan noen utstyrer seg med halskors for å utgi seg for å være forfulgte kristne og 

at “det har vært en ny oppblomstring av poliomyelitt (...), og det florerer med multiresistente 

bakterier der nede”. Han konstaterer at slikt har vi ikke helt kontroll på i Norge. Mona 

Nicolaysen (MdG) lurer på “om stemmen kommer til å bære” når hun tar et oppgjør med 

Thor Arild Bolstads (FrP) innlegg. Hun stiller spørsmål om han virkelig mener det er 

“sykdomsbefengte folk og terrorister” som flykter fra krig og nød, og understreker at slik 

ordbruk bereder “grunn for en retorikk (...) som gjør at egoisme, intoleranse og fascisme 

eskalerer.” Trond Ballestad fra Senterpartiet stiller seg bak Nicolaysen og legger til at Thor 

Arild Bolstad “underbygger fremmedfrykt (...) og fremmedhatet” som han hadde håpet 

bystyrerepresentanter holdt seg for gode til. Bolstad “gidder faktisk ikke å svare på” det 

Ballestad påstår. Debatten opphører når ordfører Hedda Foss Five (Ap) tar ordet og ber om 

votering over Fremskrittspartiets forslag om bosetting av 0, Høyre og Bypartiets forslag om 

bosetting av 120, og til slutt rådmannens innstilling som innebærer bosetting av 200 personer. 

Sistnevnte forslag blir vedtatt med 33 mot 22 stemmer.  

 
5.8 Grimstad 
2013 
Debatten i bystyret fant sted 28. oktober 2013, og omhandlet saken om “bosetting av 

flyktninger 2014-2016”. Den statlige anmodningen ba Grimstad om å bosette 145 flyktninger 

i denne tidsperioden, noe som også samsvarte med rådmannens innstilling til bystyret. Dette 

ble også det endelige vedtaket, der hele bystyret stilte seg bak vedtaket.  
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For Jonny Ervik (H) er det en selvfølge at vi som “er født på en grønn gren her langt oppe i 

nord” skal bidra med alt vi kan for folk som flykter fra krig og undertrykkelse. Men han 

mener også det er viktig å ha litt is i magen når det gjelder de økonomiske aspektene, og 

etterspør derfor en konkret oversikt over hvor mange av flyktningene som kommer seg i jobb 

etter fem eller åtte år. Ole Martin Hodneberg (Sp) synes det er gledelig at rådmannens 

innstilling er i samsvar med anmodningen fra IMDi, fordi han mener innstillingen veier tungt 

og historisk har angitt et noe lavere antall enn forespørselen tilsier. Anne Gurine Hegnar (SV) 

mener hun ikke trenger å si noe om hvorfor man skal bosette flyktninger, fordi det er en 

selvfølge for de aller fleste. Utfordringene knytter seg snarere til boligsituasjonen, og 

hvordan kommunen må ta ansvar for å utvikle og bygge kommunale boliger. Jonny Ervik (H) 

poengterer at selv om han prøver å “skape litt bedre økonomi oppi dette”, så er intensjonen 

hans veldig positiv. Det er viktig å få frem “den positive informasjonen rundt det, for det er 

mye positive tall rundt det”. Lars Erik Ødegården (Frp) er glad for at det er mer “gemyttlig 

debatt” enn det vanligvis er, og understreker behovet for fokus på integreringen og den 

jobben som må gjøres der. Han er opptatt av at det ikke bare handler om antallet flyktninger, 

men også hvilke traumer de bærer med seg, og følgelig hva slags oppfølging de trenger - og 

hva dette vil kreve av kommunenes tjenestetilbud. Hans Antonsen (V) kjenner at det “stritter 

mot i meg når man begynner å snakke om regnskap for enkelte befolkningsgrupper, altså”, 

mens Terje Stalleland (Frp) mener det er det man gjør i en kommune - man regner på hva 

ting koster.  

 

2015  

Grimstad kommune mottok en tilleggsanmodning fra IMDi 17. november 2015, som ble 

debattert i kommunestyret 14. desember 2015. Kommunen valgte å ikke behandle 

anmodningen som kom i august fordi kommunen var bekjent med at det ville komme en 

tilleggsanmodning senere samme år. Det endelige forslaget til vedtak var; en, Grimstad 

kommune vedtar å bosette å bosette 90 flyktninger i 2016, i henhold til IMDi’s anmodning 

fra 17. november 2015. To, Grimstad kommunestyre vil arbeide for å bosette minst 100 

flyktninger i 2017 i henhold til foreløpig anmodning fra IMDi. Av disse skal minst 45 være 

enslig mindreårige og minst 15 av disse skal være under 15 år. Tre, Kommunestyret 

forutsetter at den samlede innsatsen for bosetting og mottak er gjennomførbart innenfor den 

finansielle rammen som staten stiller til rådighet. Fire, Kommunestyret gir rådmannen 

fullmakt til kjøp og salg av egnede boliger i markedet for bosetting av flyktninger med en 

bruttoramme på 30 millioner kroner. Fem, Kommunestyret forutsetter at anskaffelse av 
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utleieboliger blir finansiert ved tilskudd og lån fra Husbanken, og med husleie via 

integreringstilskuddet slik at kommunens budsjett ikke blir belastet. Seks, Kommunestyret 

ber rådmannen gjennomføre en rask kartlegging med forslag til prioritering og anskaffelse av 

utleieboliger i flyktninger. Fremskrittspartiet gikk inn for forslagets første punkt som innebar 

bosetting av 90 flyktninger i 2016, dersom dette inkluderte familiegjenforening. Mens de 

resterende representantene for de andre partiene stemte for rådmannens forslag i sin helhet. 

På den måten endte voteringen med enstemmighet for det første punktet, mens hele forslaget 

ved vedtatt da resten av representantene stemte for dette.  

 

Rådmannen vektla at hun var positiv til tilleggsanmodningen, men utover dette var fokuset 

tillagt de praktiske utfordringer hun mente kunne løses ved at bemanningen i 

bosettingsarbeidet bør økes med to årsverk. På tidspunktet for denne vurderingen var ikke 

ekstratilskuddet for 2015 ennå vedtatt, men rådmannen meddelte at dette var en forhandling 

som pågikk og som potensielt ville lette det økonomiske presset betydelig. Konklusjonen var 

at rådmannen mente kommunen ville være i stand til å ta i mot det foreslåtte antallet.  

 

Mønsteret i debattene forut for voteringen var preget av sterk symbolisme og argumentasjon i 

retning av solidaritet med mennesker i nød og ansvaret Norge og Grimstad har, og har 

muligheten til å påta seg. Innledningsvis viser Ben Lajili (Ap) til antallet internt fordrevne i 

Syria, og hevder videre at 17.5 millioner mennesker totalt er i nød grunnet konflikten i Syria. 

Han mener Grimstads gode tradisjon med bosetting og integrering taler for et vedtak for 

rådmannens foreliggende forslag. Lene Langemyr fra Fremskrittspartiet frembringer 

instrumentell argumentasjon ved å vise til at Grimstad er en by i vekst, hvor både studenter 

og sosialtjenesteboliger allerede legger et vesentlig press på boligmarkedet. Hun poengterer 

at hun ikke er hjerterå eller mangler respekt for flyktningene som kommer, men at hennes 

primære mandat “som kommunestyremedlem først og fremst er å tenke på Grimstads 

innbyggere og deres interesse (...), først må vi sørge for den økonomiske sikkerheten og 

primærbehovene for kommunenes innbyggere”. Dette er grunnen til at Fremskrittspartiet går 

inn for første punkt i rådmannens forslag til vedtak, men ikke de resterende. Hun reagerer 

også på ordbruken i anmodningen fra IMDi der kommunen bes bosette “minst” et gitt antall 

flyktninger i løpet av 2017. Debatten blir til en overordnet diskusjon om Lene Langemyr sitt 

syn på skillet mellom “oss og dem”, for eksempel mener Arnt Gunnar Tønnesen (V) at det er 

“merkelig hvordan Fremskrittspartiet kan gjøre flyktningtragedien først og fremst til et 

problem for Grimstad kommune”. Mari Ann Givelstad Raen (KrF) innleder sitt innlegg med 
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diktopplesning fra Arnulf Øverlands perspektiver på nestekjærlighet. Fraværet av debattens 

hensyn til strukturelle forhold som boligsituasjon, øvrig finansiering og avskyen som blir 

utvist mot Lene Langemyr (Frp) sitt syn på saken, førte til at ordfører Kjell Glimsdal (Krf) 

minner forsamlingen om at det er “viktig at forskjellige synspunkter får lov til å komme 

frem”.  

 

5.9 Mandal  
2013  
Debatten i bystyre fant sted 17. oktober 2013, og omhandlet saken om “bosetting av 

flyktninger 2014-2016”. Den statlige anmodningen ba Mandal kommune om å bosette 125 

flyktninger i denne perioden, men rådmannen innstilling nedjusterte antallet til 90. 

Anmodningen på 125 ble likevel vedtatt med et flertall dannet av SV, Arbeiderpartiet, 

Senterpartiet og Venstre. Krf, Høyre, Frp og Mdg gikk inn for å bosette de 90 rådmannen 

anbefalte kommunen om å gjøre.  

 

Even Tronstad (Ap) viser til problematikken knyttet til at ⅓ av de som har fått opphold i 

Norge mangler en bostedskommune, og foreslår derfor å nedsette en arbeidsgruppe som skal 

utarbeide en strategi for en enhetlig og koordinert integreringspolitikk i Mandal. Partifelle 

Åse Lill Kimestad (Ap) mener “vi ikke (kan være) bekjente av” den situasjonen Tronstad 

beskriver, og mener at kommunen både har råd og boliger, hvis man vil. Paul Storholt (Frp) 

jobber med integreringspolitikk hver dag, men advarer mot å praktisere “symbolpolitikk, at vi 

skal ta veldig mange flere enn det vi (...) kan ta oss av på en vettug måte”. Tore Askildsen 

(Krf) klarer ikke å “stenge igjen dørene fordi vi ikke finner boliger og penger nok” i verdens 

rikeste land. Han mener innstendig at det handler om vilje til å legge forholdene til rette for 

bosetting. Sven Seljom (H) mener det er vanskelig å be folk om å “stemme med hodet” i en 

slik sak, og når Morten Ekeland (SV) hevder at han og Fremskrittspartiets representant Alf 

Gottfred Møll sjeldent har vært så enige i valg av perspektiv på en sak, munner debatten ut til 

votering.  

 

2015  

IMDi anmodet Mandal kommune om å fatte langtidsvedtak i 2013 for bosetting av 

flyktninger for perioden 2014-2016. Siden den gang har kommunen mottatt 

tilleggsanmodninger i brev datert 10. juni 2014, 23. aprul 2015 og den siste 
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tilleggsanmodningen ble utstedt 17. november 2015 grunnet flyktningkrisen og det økte 

bosettingsbehovet. Mandal bes her om å bosette 75 flyktninger i 2016, hvorav 25 enslige barn 

og unge og minst 10 av disse under 15 år. Det er Bufetat som har ansvar for bosetting av 

enslige barn under 15 år. 

 

Rådmannens forslag til vedtak er at Mandal i samarbeid med Bufetat følger opp 

tilleggsanmodningen for 2016. I sin vurdering legger hun særlig vekt på flyktningkatastrofen 

som rammer verden, og det økte behovet for at norske kommune er villig til å bosette flere av 

ofrene. Hun nevner de største strukturelle utfordringene som er å etablere bofellesskap for 

enslige mindreårige, å tilby et godt tilbud i kvalifiseringsenheten, å tilby ordinært 

grunnskoletilbud til barn og unge og å skaffe egnede boenheter. Hun går videre gjennom 

disse punktvis før den økonomiske konklusjonen faller. Her viser hun til et regnskap med 

estimater av utgifter og integreringstilskuddene som inntektskilder, der kommunen ser ut til å 

gå i pluss etter fem år.  

 

Forslaget til vedtak ble debattert i bystyret i Mandal 17. desember 2015. Debatten varte i 

omtrent 16 minutter, og var relativt lite konfliktfylt på tross av klare uenigheter. Even 

Sagebakken (AP) starter med å understreke at Arbeiderpartiet stiller seg bak innstillingen fra 

driftsstyret, blant annet gjennom ordene;“vi synes vi er rause i Mandal. Vi sier ja. Vi ønsker å 

være gode medmennesker”. Likevel poengterer representanten viktigheten av å sende 

signaler oppover i systemet, slik at regjeringen forstår at alle kommuner må bidra. Fordi; 

“(...) i en ordinær situasjon, så er det jo dette med lokaldemokrati og at en kan bestemme 

selv. Men når det er ekstraordinært som det er nå, er det greit at det skal være noen 

kommuner som alltid sier ja, mens andre ikke sier ja?”. Hannah Dybesland (H) får ordet etter 

Sagebakken (AP) nokså lange innlegg. Uten å kommentere hans konkrete forslag om å vedta 

at Mandal kommune ber regjeringen se på muligheter for at alle kommuner må bidra, minner 

hun heller forsamlingen på at vi ikke “bare må se på dette som problemer”. Hun har selv hatt 

barn som har vokst opp sammen med flyktninger og roser hvilken horisont dette har gitt dem. 

Elisabeth Lindland (MdG) mener det er unødvendig å minne om at vi må tenke på dette som 

en ressurs, men samtidig må man ikke glemme at dette til føre til ekstra kostnader for 

kommunen. Å medgi at det blir en økonomisk konsekvens av å følge opp innstillingen er ikke 

ensbetydende med å være i mot, som gjelder for MdG i denne sammenhengen. Alf Gottfred 

Møll (FrP) stiller seg bak Lindland (MdG) sine tanker om at det er viktig å se på mottak av 

flyktninger som en ressurs, “men vi må ikke se oss blinde på utfordringene”. Han nevner 
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utgiftsposten som gjelder barnevern på 200.000, og mener estimatet er totalt urealistisk. Han 

hevder han selv er tilhenger av å bosette så mange som mulig, men at de som skal bosettes 

skal møtes med et tilstrekkelig tilbud. Noe han mener Mandal ikke kan gi de 75 flyktningene 

forslaget legger opp til. Åse Lill Kimestad (AP) er av en helt annen oppfatning enn Møll 

(FrP), selv om hun vedgår at det er en utfordring; “vi har tatt utfordringen på alle mulige 

måter, og det vil vi fortsette med.”  

 

Det voteres først over Even Sagebakken (AP) sitt tilleggsforslag om at flere kommune må ta 

ansvar i arbeidet med bosetting av flyktninger, og at Mandal kommune ber regjeringen se på 

løsninger som kan sikre at så skjer. Forslaget blir vedtatt enstemmig. Videre stemmes det 

over rådmannens forslag om å følge opp anmodningen fra IMDi om bosetting av 75 

flyktninger hvorav 25 av disse er barn og unge og minst ti av disse er under 15 år. Alle 

forholder seg i ro, med unntak av representantene fra Fremskrittspartiet. Med det ble forslaget 

vedtatt.  

 

5.10 Tønsberg 
2013 
Debatten i bystyret fant sted 23. oktober 2013, og omhandlet sak 108 om “bosetting av 

flyktninger 2014-2016”. Staten anmodet Tønsberg om å bosette 140 flyktninger i denne 

perioden, et antall som svarte med det rådmannen anbefalte bystyret om å vedta. Dette ble 

også det endelige vedtak med et flertall dannet av SV, Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, 

Krf og Høyre. Fremskrittspartiet gikk inn for å vedta bosetting av 90 i den samme 

tidsperioden.  

 

Kristian Hansen (Ap) er representant fra et utvalg for de med nedsatt funksjonsevne, og 

starter debatten med å holde et utydelig, men positivt innlegg. Bent Kittelsen (Frp) følger opp 

med å være “litt mindre hyggelig” ifølge seg selv, da har spør om kommunen har kapasitet til 

å motta det antallet man er bedt om av IMDi, når “17-18 stykker bor på hotellet og hospitser” 

og kun 27% har kommet seg i jobb eller utdannelse etter fem år på integreringstilskudd i 

kommunen. Lars Egeland (SV) velger å legge Kristian Hansen (Ap) sitt perspektiv til grunn, 

og omtaler saken som en “positiv gladsak”. Han legger vekt på at så lenge noen kommuner 

alltid sier nei i forhold til å ta imot sin andel, “så må andre kommune ta flere og det har vist 

seg å være vanskelig og har truet hele den frivillige modellen”. Henning Wold (H) meddeler 
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at Høyre vil følge rådmannens innstilling, som de gjør hvert år, fordi de støtter seg til den 

ekspertisen denne representerer. Jon Aasheim (Krf) mener også at rådmannens innstilling 

bygger på et solid fundament, og vil gå inn for denne også fordi det ansvaret IMDi har 

plassert på Tønsberg samtidig blir tatt. Bent Moldvær (Frp) mener det blir fremstilt som 

Fremskrittspartiet er ubarmhjertige, noe han mener er helt feil. Partiet sier ja til å bosette 90 

personer i den aktuelle perioden, fordi man mener dette er et fornuftig antall med tanke på å 

kunne tilby kvalitet i tjenestene som i neste rekke vil føre til godt integrerte flyktninger. Arild 

Alfredsen (Ap) påstår ikke at Fremskrittspartiet er ubarmhjertige, men reagerer på 

argumentasjonen mot å bosette i tråd med rådmannens innstilling.  

 

2015  

Debatten i Tønsberg kommune utspilte seg over 26 minutter, og dreide seg om en ettersendt, 

ny anmodning om bosetting av flyktninger i 2016. I utgangspunktet hadde Tønsberg vedtatt å 

bosette 72 flyktninger i 2016, og var innstilt på å følge opp en varslet tilleggsanmodning i 

2015. Rådmannens endelige innstilling i saken var identisk med IMDi’s forespørsel om at 

Tønsberg kommune i løpet av året 2016 skulle bosette totalt 110 flyktninger. Dette antallet 

ble også vedtatt, med 34 mot 5 stemmer.  

 

Rådmannen Geir Viksand legger vekt på at behovet for bosetting av enslige mindreårige ble 

større enn forventet, og at det dermed må etableres nye tiltak. Kapasitetsbehovet er kartlagt 

grundig, og rådmannens vurdering er at dette er mulig å få til i 2016. Han mener at mange av 

de enslige mindreårige fra Afghanistan antageligvis bærer med seg stor belastning og 

traumer, derfor er det foreslått en psykiatrisk sykepleierstilling i migrasjonshelsetjenesten, 

samt en 50% stilling utover dagens 60% til helsesøster. Siden IMDi ber Tønsberg kommune 

om å planlegge for 40 enslige mindreårige i 2017, kreves en kraftig økning i kapasiteten. 

Rådmannen igangsetter nødvendige tiltak for å bosette et så stort antall enslige mindreårige. 

Kommunen søker også om kommunale utviklingsmidler i 2016 for å igangsette spesielle 

oppfølgingsprosjekter. Totalt sett vurderer rådmannen at integreringstilskuddene fra staten vil 

dekke kommunens kostnadsøkning, der det 5-årige tilskuddet gis et tillegg til de enslige 

mindreårige. BUFETAT dekker 80% av utgiftene utover en egenandel på 546 kroner per 

døgn for denne gruppen. Det er noe usikkerhet knyttet til kostnader knyttet til sosialhjelp og 

introduksjonsstønad, men rådmannen mener det skal være avsatt tilstrekkelige midler i 

budsjettet.  
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Ordfører Petter Berg fra Høyre sparker i gang debatten, og Ketil Teigen (AP) er den første 

representanten som får mulighet til å ramme inn saken for kommunestyret. Han slår fast at 

Arbeiderpartiet “vil ta ansvar og ta i mot vår andel av flyktningene”, og at partiet dermed går 

inn for å støtte formannskapets innstilling. Han knytter ytterligere kommentarer til 

utfordringen, som for det meste dreier seg om det var han selv og hans familie som var på 

flukt, at det ikke er så rart at folk ønsker seg til trygge Norge og hvordan han “med 

forskrekkelse” så på Fremskrittspartiets begrunnelser for å føre en restriktiv flyktningpolitikk. 

Bent Moldvær (FrP) reagerer på måten “Arbeiderpartiet liksom skal slå ned på 

Fremskrittspartiet” og på den måten fremheve sin moralske overlegenhet. Han mener det må 

være klinkende klart at FrP har gått inn for å bosette 45 flyktninger i 2016, men at behovet 

for begrensning og prioritering er større enn de andre partiene ser ut til å mene. “Det er jo 

ingen begrensning når det gjelder innvandring”, men når det gjelder eldreomsorg eller skole 

i egen kommune, “da skal vi sitte å skipe på det”. Ketil Teigen (AP) og Anette Viken (SV) 

lurer på hvilke kommuner representant Bent Moldvær (FrP) mener skal ta imot de 

flyktningene Tønsberg eventuelt sier nei til - og om det er god integrering å la folk bli boende 

på asylmottak i påvente av en kommune å flytte til. Moldvær (FrP) mener de to 

representantene hever seg over sin rolle, og minner dem på at de ikke er stortingspolitikere.  

Joke Verwaard (V) begynner med å si at Venstre “selvfølgelig” stiller seg bak 

formannskapets innstilling og mener at hvis vi “begynner dialogen rundt dette temaet med å 

basere oss på oss og vi og de, da har vi egentlig tapt integreringsarbeidet før vi har begynt”.  

Inger Lexov (FrP) mener at staten har ført en politikk om å ikke håndheve Norges grenser, i 

tillegg til å ha innført et lovverk som gjør kommunene ansvarlige for velferden til alle som 

ønsker å bosette seg i Norge. Hun mener dette er “uansvarlig politikk å legge på skuldrene til 

4,5 million etniske nordmenn”, og enda mer verre mener hun det er at byrden blir veltet over 

på kommunene.  Hun understreker at “selv det innvandringsvennlig NRK” gjennom offisielle 

tall fra SSB har kommet til at det vil koste om lag 750 milliarder å bosette og integrere de 

menneskene som allerede er her i dag. Reidar Smidsrød (KrF) og Henning Wold (H) 

presiserer hvordan deres partier har en annen tilnærming til utfordringen enn 

Fremskrittspartiet, og at dette faktisk er en oppgave som skal løses. For dem er det en 

selvfølge å bidra til beskyttelse for dem som trenger det. Lars Egeland (SV) kommenterer 

Inger Lexov (FrP) sitt innlegg ved å kalle det for “ganske stygt, særlig mot slutten”, der hun 

kun regner med 4,5 av Norges 5 millioner innbyggere - de hun kaller for etniske nordmenn. 

Egeland poengterer at alle de fem millionene bidrar til “å betale kostnadene for flyktningene 

som kommer nå, ikke bare en del av dem som vi kaller for etniske nordmenn.”  
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Ordfører Petter Berg avslutter debatten og ber om votering over formannskapets innstilling 

og Fremskrittspartiets forslag. Formannskapets innstilling blir vedtatt med 34 mot 5 stemmer.  

 

5.11 Larvik 
2013 
Debatten i kommunestyret fant sted 23. oktober 2013, og omhandlet saken om “bosetting av 

flyktninger 2014-2016”. Larvik kommune ble anmodet om å bosette 140 flyktninger i denne 

tidsperioden, et antall som besto gjennom rådmannens vurdering og dernest anbefaling til 

vedtak i kommunestyret. Vedtaket ble til slutt de 140 flyktningene IMDi anmodet om, et 

resultat Fremskrittspartiet og Høyre motstilte seg. Høyre fremsatte forslag om å vedta 

bosetting av 130, mens Fremskrittspartiet ønsket å fatte vedtak om bosetting av 0. SV, 

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti dannet 

flertallet for vedtaket.  

 

Jan Villum (V) får holde det første innlegget i debatten, og mener det er stort sett er politisk 

enighet om at kommuner generelt sett må bidra til bosetting, fordi “staten har ikke et 

geografisk område” og kan dermed ikke bosette flyktningene selv. Han mener det ikke er 

rimelig å anta at andre kommuner har bedre forutsetninger enn Larvik når det gjelder 

bosetting, og synes at plantallene for 2014-2016 gir kommunen mulighet til å forberede 

ankomsten. Når det gjelder boligsituasjonen mener Villum at “vi må kunne plassere dem der 

det er ledig, eller BLIR ledig boliger (...)”, et utsagn som får Per Manvik (Frp) til å reagere i 

nokså kraftige ordelag, fordi han mener det høres ut som Villum (V) “sier at vi nesten kan 

bare ta de fra de norske”, en merkelig tankegang og løsning, ifølge Manvik (Frp). Videre er 

Manvik (Frp) opptatt av at Larvik ikke er i stand til å tilby flyktningene de rettighetene de 

skal ha som borgere i en kommune, både når det gjelder boligsituasjonen og et arbeidsmarked 

han mener ikke har behov for flere arbeidstakere. Olaf Holm (Krf) leser opp 

flyktningkonvensjonens definisjon på hva en flyktning er, før han understreker at bosetting av 

disse menneskene handler om en politisk prioritering. Jan Birger Løken (H) fremmer det han 

selv mener er et mer nyansert syn på saken, og legger vekt på at Larvik ikke trenger å ha 

dårlig samvittighet når det gjelder denne saken, da de “historisk har tatt imot mange flere enn 

gjennomsnittet i Vestfold.” Han viser til hva slags økonomiske konsekvenser imøtekommelse 

av anmodningen vil ha for kommunen, og at et slikt vedtak uansett vil kreve betydelig 

sterkere medfinansiering fra statens side. Tom Kristensen (SV) mener det finnes enkle 
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løsninger på boligsituasjonen for eksempel gjennom lån som gir gode tilskudd fra Husbanken 

eller “ting som kan være selvfinansierende, sånn at folk kan betale der de bor”. Dette mener 

han er integrering i praksis. Nawzad Amedi (Ap) mener at kommunestyret bør behandle 

denne saken som mennesker, ikke politikere, mens Lene Camilla Westgaard-Halle (H) 

meddeler at hun “egentlig er ganske liberal” når det gjelder innvandring, men biter seg 

merkelig i tre strukturelle og økonomiske utfordringer knyttet til finansiering.  

 

2015  
Larvik kommune mottok 23. november 2015 et brev fra IMDI der den opprinnelige 

anmodningen om bosetting av flyktninger fra 20.08.2015 blir oppdatert fra å bosette 72 

personer til 110 i 2016. Bakgrunnen ble hevdet å være at Nasjonalt utvalg, som er 

sammensatt av representanter fra kommune og stat, har justert bosettingsbehovet for 2016. 

Bosettingsbehovet var nå nær 30% høyere enn det antallet IMDi på tidligere tidspunkt i 2015 

hadde anmodet kommunene om å bosette. Det vises til flyktningkrisen og et stort antall 

asylsøkere som legger press på mottaksapparatene og behovet for bosetting av flyktninger 

generelt, og barn og unge flyktninger spesielt. For 2017 ber IMDi Larvik kommune ta i mot 

125 flyktninger, men vedgår at usikkerheten knyttet til ankomster på dette tidspunktet er stor.   

 

Rådmannens vurdering av anmodningen fra IMDi er at det vil være krevende for Larvik 

kommune å imøtekomme den. Men fordi kommunen har et godt mottaksapparat og gjennom 

mange år har jobbet strukturert og målrettet med inkludering av flyktninger, er det fullt ut 

mulig å gjennomføre. Dette er under forutsetning av at ressursene øker, slik at den økte 

bosettingen kan innarbeides i kommunens tjenesteproduksjon. Eksempelvis mener 

rådmannen at tolketjenesten må styrkes, bosettingsarbeidet generelt må styrkes, kultur og 

idrett må kunne ta i mot flere deltakere, helsetjenester må kunne tilbys på lik linje med andre 

innbyggere og at skole og barnehage har kapasitet til å ta imot flere elever. Den største 

utfordringen ligger i å imøtekomme behovet for bosetting av enslige barn og unge. 

Rådmannens forslag til vedtak er en, Larvik kommune imøtekommer IMDi’s anmodning om 

å ta imot 110 flyktninger i 2016, hvorav 25 enslige barn og unge og 125 flyktninger i 2017, 

hvorav 40 enslige barn og unge. To, dersom det oppstår problemer med å finansiere boligene 

i den takten som ligger i vedtakspunkt 1 innenfor vedtatt låneramme til formålet for 2016, 

fremmer rådmannen sak til kommunestyret om dette.  
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Kommunestyredebatten i Larvik kommune 12. desember 2015 utspilte seg over 26 minutter 

med nokså steile fronter. Det var Fremskrittspartiet som dannet grunnlaget for uenighet, der 

eksempler på instrumentell argumentasjon dukket opp med jevne mellomrom. Gina Merethe 

Johnsen (FrP) mener eksempelvis at den økonomiske situasjonen er anstrengt og at dugnaden 

kommunene inviterer befolkningen på er “gedigen”. Hennes partifelle Egil Lærum (FrP) er 

også bekymret med tanke instrumentelle hensyn som boligsituasjonen og arbeidsmarkedet i 

kommunen. Han lurer innstendig på “når nok er nok”. Hallstein Bast (V) kontrer med at nok 

ikke er nok før “alle sammen er en del av større global rettferdighet”, mens Birgitte Gulla 

Løken (H) skulle gjerne sett at man sluttet å omtalte flyktningene som “et sånt problem”. Der 

andre enn representanter fra Fremskrittspartiet viser til instrumentelle argumenter velger de 

som Olaf Nordheim (SP) å “se positivt på dette her”. Etter voteringen ble det klart at alle 

partier gikk inn for å bosette 110 flyktninger i 2016, med unntak av Fremskrittspartiet som 

stemte for å holde fast ved tidligere vedtak og dermed ikke bosette ytterligere. 

 

5.12 Gjøvik  
2013 

Debatten i kommunestyret fant sted 31. oktober 2014, og omhandlet sak 85 “anmodning om 

bosetting av flyktninger 2014-2016”. Den statlige anmodningen ba Gjøvik om å bosette 165 

flyktninger i dette tidsrommet, et antall også rådmannens vurderinger gikk god for. Bosetting 

av 165 flyktninger ble også vedtatt med enstemmighet i kommunestyret.  

 

Debatten i Gjøvik bærer stort preg av at vedtaket om bosetting i perioden 2014-2016 var 

enstemmig, og dermed var tegnene på uenighet og konflikt fraværende. Diann Wallin (Ap) 

mener Gjøvik har grunn til å være stolt av den jobben som gjøres når det gjelder bosetting av 

flyktninger, mens Ivar Brandt (Krf) begrunner sin votering med at den kritiske situasjonen 

med flyktninger som venter på bostedskommune er en situasjon alle taper på; de får ikke 

starte kvalifisering, kommunene får en tyngre jobb og staten får større utgifter. Jøran 

Ødegaard (Frp) mener at ansvaret skal tas, men at det finnes utfordringer som man også må 

erkjenne eksistensen av. Hans svar på disse utfordringene er å få køene i mottakene ned, slik 

at integreringen raskere kan bli igangsatt. Kjetil Bjørklund (SV) synes dette perspektivet er 

“veldig, veldig bra” . Anne Bjertnæs (H) og Christin G. Madsen (V) ønsker å løfte frem de 

historiene der ting har gått bra, og sistnevnte hevder at hvis man ser dette i et internasjonalt 

perspektiv, så er vi “kanskje ikke er så flinke i Norge, hvis vi sammenligner med Sverige f. 
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eks”. For Ola Glam (Ap) er dette spørsmålet “følelsesladet greie, egentlig”, og forteller om 

turen hans til Etiopia for et par dager siden der han møtte en liten gutt som levde for mindre 

enn 1 dollar om dagen. Diann Wallin (Ap) ble “skjelven og opprørt” av tanken på at noen 

kommuner sier nei til å bosette flyktninger, og Kjetil Bjørklund (SV) syns “vi skal oppfordre 

oss selv og befolkningen og de som kan bidra til integrering, f.eks på arbeidsplasser”. 

Magnus Håkonssen (Ap) synes det er klart at man som kommunepolitiker på tenke på tall, 

men han er også “helt enig (...) i at vi også må tenke på menneskene dette gjelder.” Anders 

Mathisen (V) mener at kommunen har en jobb å gjøre hva gjelder bolig, særlig når det gjelder 

å gjøre det attraktivt å bo i mindre sentrale deler av kommunen som Biri, Redalen eller 

Snertingdalen.  

 

2015  

IMDi sendte 21. august 2015 en anmodning om bosetting av flyktninger i Gjøvik kommune 

for 2016. Antallet kommunen da ble bedt om å bosette var 72 personer, inkludert 5 enslig 

mindreårige. Anmodningen innebar også bosetting av 62 personer, inkludert 8 enslig 

mindreårige i perioden 2017-2019. Utover høsten 2015 økte bosettingsbehovet drastisk, slik 

at anmodningen ble oppdatert 23. november 2015. Her blir Gjøvik kommune bedt om å 

bosette et totalt antall på 105 personer i 2016, inkludert 25 enslige barn og unge. For 2017 

bes kommunen om å bosette 135 personer, hvorav 45 er enslige barn og unge.  

 

Rådmannens vurdering legger vekt på den ekstraordinære situasjonen Norge befinner seg i, 

knyttet til tilstrømmingen av flyktninger fra Syria. Videre vektlegger han at alle kommuner er 

bedt om å bidra, noe som gjør det naturlig at også Gjøvik skal bidra. Dette til tross for at 

oppfølging av anmodningen på kort sikt vil føre til økte kostnader for kommunen, og dermed 

gå på bekostning av kommunens øvrige tjenester til befolkningen. Han peker på generelle 

utfordringer knyttet til svak sysselsettingsgrad blant enkelte innvandringsgrupper, og at økt 

bosetting av flyktninger vil føre til vesentlig press på NAVs tjenester, tiltaksapparat og 

økonomiske ytelser de første fem årene. Han konkluderer likevel med å anbefale Gjøvik om å 

ta sitt samfunnsansvar, og følge opp IMDi’s anmodning om bosetting av 105 flyktninger i 

2016. Vedtaket er forutsatt at økte nettokostnader i 2016 dekkes av statlig engangstilskudd.  

 

Debatten på Gjøvik var i realiteten kun er votering. Debattens varighet var ca 1 minutt.  
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5.13 Tromsø  
2013 
Debatten i kommunestyret fant sted 30. oktober 2013, og omhandlet sak nr. 124 “anmodning 

om bosetting av flyktninger 2014-2016”. Den statlige anmodningen ba Tromsø bosette 330 

flyktninger i denne tidsperioden, et antall rådmannens innstilling for kommunestyret 

opprettholdt i sin anbefaling til vedtak. Bosetting av 330 flyktninger ble også vedtatt, med 37 

mot 6 stemmer. Fremskrittspartiet gikk inn for å bosette 0, mens SV, Arbeiderpartiet, 

Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, og Høyre dannet flertallet for vedtaket.  

 

Jan Blomseth (Frp) meddeler at han og partiet vil stemme mot forslaget fra administrasjonen, 

fordi han mener “flyktninger kommer foran innbyggere i Tromsø” når det gjelder boliger, og 

slik situasjonen foreligger på tidspunktet, finnes det for Blomseth ikke grunnlag for å bosette 

330 i den tidsperioden som er angitt. Denne informasjonen blir møtt med stor motstand, først 

fra Brage Larsen Sollund (Ap) som lurer på om Blomseth mener at krigsofre i Midtøsten har 

det bedre enn oss i Tromsø, mens Elin Jørgensen (R) mener at det ikke er “problematisk i det 

hele tatt” å bosette antallet IMDi har bedt kommunen om. Tor Egil Sandnes (Frp) mener 

derimot at det er problematisk når unge ikke klarer å komme seg inn på boligmarkedet, og 

samtidig ser flyktninger komme foran i køen. Han mener det kan hende at “det skjer noe med 

en del av innbyggerne våre” når de ser dette.  Hanne Stenvaag (R) hevder det er urimelig å 

legge skylden på flyktninger for problemene på boligmarkedet i Tromsø. Brynmor Evans 

(MDG) mener at boligsituasjonen handler om at kommunene ikke har godt nok utbygde 

kommunale boliger, og at den måten å sette svake grupper mot hverandre på (flyktninger, 

sosialhjelpsklienter) er en politisk retorikk hun og partiet hennes ikke vil være med på. For 

Miljøpartiet handler denne saken om internasjonal solidaritet. Brage Larsen Sollund (Ap) 

mener Fremskrittspartiets strategi om å hjelpe i nærområdene er “et eksempel på 

høyrepopulisme” og ville helst sett et samlet og enstemmig kommunestyre kunne “stille seg 

bak denne velkomsten”. Martin Ellingsen (Ap) og Gunhild Johansen (SV) mener begge at de 

bor i og kjenner en “raus by” og når sistnevnte får informasjon om at 60% av flyktningene 

skaffer seg bolig selv på det private leiemarkedet fra Brynmor Evans (MDG) - finnes det for 

Johansen (Ap) ingen grunn til å ikke velvillig bli med på den nasjonale dugnaden som må 

gjøres for å få ned køene i mottakene. Jorunn Bangsund (H) syns det er “utrolig at vi skal 

bruke en halvtime, kanskje en time på å diskutere” et tema hun mener at burde være enige 
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om. Hanne Stensvaag (R) kjenner behov for å understreke at saken handler om solidaritet, 

men det er også viktig å erkjenne hva slags ressurs disse menneskene er.  

 

2015  

Debatten i kjølvannet av tilleggsanmodningen var i Tromsø om varte i nærmere to timer, og 

som lengden på debatten indikerer var den også konfliktfylt og polarisert. Jan Blomset fra 

Fremskrittspartiet foreslo å oppheve vedtaket som ble fattet 29. april 2015 kalt “Velkommen 

Syria”, og dermed avslå ytterligere bosetting. Det var likevel Frid Einarsdotter Fossbakk fra 

Høyre og Gunhild Johansen m/flere fra SV sine tilleggsforslag som ble vedtatt. Forslagene 

var å påta seg bosetting av 195 flyktninger i 2015 og 2016, under forutsetning at alle 

økonomiske kostnader tilskrives staten. Det ble i rådmannens forslag til innstilling lagt vekt 

på at dagens økonomiske ramme ikke er tilstrekkelig når fremskaffing av boliger, 

barnehageplasser, helsetjenester og tjenester fra NAV medregnes. Dette forslaget ble vedtatt 

med 35 mot 7 stemmer, hvorav alle som stemte mot forslaget representerte Fremskrittspartiet. 

SV, Rødt, Miljøpartiet de Grønne, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Kristelig 

Folkeparti og Høyre gikk inn for innstillingens forslag om bosetting av 195 flyktninger i 

2015 og 2016 forutsatt statlig finansiering.  

 

Innstillingen fra byrådsleder Øyvind Hilmarsen og Anna Amdal Fyhn i byråd for utdanning 

ble tatt til etterretning i kommunestyrets vedtak. Bakgrunnen for innstillingen var i hovedsak 

at Tromsø kommune i 2013 vedtok at “dersom konfliktsituasjoner i verden skaper større 

flyktningstrøm mot Norge, er kommunen åpen for å integrere flere flyktninger”. Det ble 

argumentert med at verden opplever nå, i 2015, en flyktningkatastrofe der nabolandene rundt 

Syria har store problemer med dramatisk økning i flyktningtilstrømming. Videre sendte 

Kommunenes Sentralforbund en henvendelse til ordførere/byrådsledere hvor det understrekes 

behovet for styrking av økonomiske insentiver, dersom ytterligere bosetting skal være en 

reell mulighet for dem.  

 

Jan Blomset fra Fremskrittspartiet må tilskrives mest skyld for at kommunestyredebatten 27. 

mai 2015 ble såpass polarisert som den ble, da han og hans parti representerte et syn på saken 

som avvek markant for resten av kommunestyrets. Han argumenterte instrumentelt ved å 

påpeke at dersom man stemmer for forslaget om å bosette 195 flyktninger i 2015 og 2016, da 

må man la være å kritisere den økonomiske situasjonen Tromsø kommune befinner seg i. 

Han hevder Tromsø har et årlig driftsunderskudd på 25 millioner og ikke engang en 



	63	

“maksimering av eiendomsskatten” vil kunne rette opp dette. Han omtaler forslaget videre for 

å være “ren populisme” og viser til flyktningsituasjonen i Sudan, Irak og Kongo som han ser 

ut til å mene at ingen bryr seg om. Han mener det er naturlig å hjelpe der de er, “der de har 

en del av sin kultur fremdeles”. Resten av den 1 timer og 24 minutter lange debatten dreier 

seg om å svare på Blomsets negative innramming av både den økonomiske situasjonen og 

hans rettferdighetssyn knyttet til hvem man kan og skal hjelpe. Svenn A. Nilsen fra 

Arbeiderpartiet lurer på om det er slik at “siden vi ikke kan hjelpe alle (...), kan det være 

argument for at vi ikke skal hjelpe noen?” og Elin Jørgensen (Rødt) mener Blomset 

feilinformerer når det gjelder den økonomiske situasjonen, og at den positive utviklingen 

nettopp skyldes statlige integreringstilskudd. Marta Hofsøy (AP) viser også til tidligere gode 

erfaringer med bosetting av et stort antall flyktninger, og viser til situasjonen mot slutten av 

90-tallet da vi tok i mot “13000 fra Balkan, eller (...) 8000 fra Kosovo”. Hun ser ut til å mene 

at det ikke er så mye å dvele ved, fordi “Tromsø er en internasjonal solidaritetsby som stiller 

opp når det trengs”. Forslaget og anmodningen ble vedtatt, som nevnt i avsnittene over. 

Fremskrittspartiet var igjen det eneste partiet som ikke stilte seg bak vedtaket.  

 

5.14 Hammerfest 
2013  
Debatten i kommunestyret fant sted 20. juni 2013, og omhandlet saken om “bosetting av 

flyktninger 2014-2016”. Den statlige anmodningen ba Hammerfest om å fatte vedtak om 

bosetting av 90 flyktninger i denne perioden. Rådmannens innstilling til kommunestyret var i 

samsvar med anmodningen, og vedtaket fulgte opp med enstemmighet om bosettingen av 90 

flyktninger i tidsrommet 2014-2016.  

 

Debatten i Hammerfest bærer stort preg av den enstemmigheten som også syntes under 

voteringen. Det er ingen negativt ladde innlegg, og fokuset ligger på den gode jobben 

Hammerfest kommune gjør når det kommer til innvandring og integrering. Marianne 

Sivertsen Næss (Ap) foreslår å utrede en rapport om hva styrkene og svakhetene i arbeidet 

som blir gjort er, slik at den gode jobben som gjøres kan bli enda bedre. Tom Kristian Hermo 

(Ap) stiller seg bak forslaget og forteller om “en av de nye som har kommet til Hammerfest 

(...), i dag kan jeg prat med henne på norsk”, mens Reidar Johansen (SV) har lyst til å 

komme med en liten appell til hammerfestinger; “når dere møter dem, og når vi  møter dem, 

snakk norsk”. Fred Johansen (H) mener det å bosette flyktninger har vært “god butikk” i 
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Hammerfest, og hevder dette skyldes at man evner å få folk ut i jobb. Han støtter Marianne 

Sivertsen Næss (Ap) sitt forslag om en evaluering av arbeidet knyttet til integrering.   

 

2015  

16. oktober 2015 ble sak nummer 107/15 om bosetting av flyktninger debattert i 

kommunestyret. Innstillingen fra formannskapet hadde også vært innom styret for 

kulturomsorg og undervisning, og ba kommunestyre vedta å bosette 40 flyktninger for året 

etter, samt 100 flyktninger i perioden 2017-2019. Innstillingen ba også om et vedtak som 

binder staten til å bruke en eventuell økning i statlige inntekter i forbindelse med bosetting av 

flyktninger, på styrking av førstelinjetjenester i kommunal sektor. Forslaget innebar å 

opprettholde vedtak fra juni 2015 om bosetting av 40 flyktninger i 2016, noe som var 20 

flyktninger færre enn IMDi’s tilleggsanmodning ba kommunen om å vedta. Rådmannens 

forslag ble enstemmig tatt til etterretning av de fem partiene som på tidspunktet var 

representert i kommunestyret: Arbeiderpartiet, Kristelige Folkeparti, Høyre, 

Fremskrittspartiet og en sosialistisk-venstre-koalisjon mellom SV, Rødt og Miljøpartiet de 

Grønne.  

 

Innstillingen innebar at Hammerfest kommunestyre opprettholder vedtaket fra juni 2015 om å 

bosette 40 flyktninger i 2016, inkludert minst 5 enslige mindreårige. Samt at Hammerfest 

kommunestyre vedtar å bosette totalt 100 flyktninger i perioden 2017 – 2019, hvorav minst 

15 enslige mindreårige flyktninger. Rådmannen får fullmakt til å disponere plassene for det 

enkelte år innenfor totalrammen i samråd med IMDi. Styret for Kultur, omsorg og 

undervisning skal holdes løpende orientert. Til slutt bes vedtaket om å binde økte statlige 

inntekter i forbindelse med bosetting av flyktninger brukes til å styrke førstelinjetjenesten 

innenfor bosetting, opplæring, grunnskole, helsetjenester og arbeidsrettede tiltak/NAV. 

 
Det er liten tvil om at debatten forut for vedtak i Hammerfest kommune er preget av en 

gjennomgående positiv holdning til bosetting av flyktninger. I det store og hele legges det 

vekt på solidarisk argumentasjon fra alle representantene. Luis Alejandro Vargas Moleres 

(AP) ønsker å gjøre forsamlingen oppmerksom på at at “den krevende situasjonen i Europa, 

og allerede nå i Sørvaranger” sannsynligvis vil føre til en dobling i antallet kommunens bes 

bosette. Med dette som bakteppe spør han hva de kan gjøre for å bosette flere, Hammerfest 

“har allerede et akutt asylmottak, men kan vi tenkte etter hvert å etablere et permanent?”. 

Denne sjargongen fortsetter med andre representanter som legger vekt på Hammerfests gode  
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erfaringer med bosetting, og den store velviljen i den øvrige befolkningen som i stor skala har 

tilbudt ledige rom i sine egne boliger til flyktninger. Ordfører Alf Jakobsen forteller at han får 

mellom åtte og ti telefoner daglig “som sier at nå kan dere få låne halve stua vår, dere kan få 

låne to rom her eller to rom der”. Dette er midlertidig en løsning kommunen har blitt sterkt 

advart mot å benytte seg av fra UDI, mest av alt fordi mange av flyktningene satt uklarert på 

transittmottak. Kristelig Folkeparti ønsker å gå inn for rådmannens innstilling, men 

representanten Turid Lien legger til at hun ikke tror det vil være lurt å overgå rådmannens 

anbefaling “fordi det er veldig mange her i byen som ikke har så veldig god råd, (...) vi ser at 

de sliter mer og mer med å finne seg egnede boliger”. Debatten fikk således enkelte innslag 

av økonomiske perspektiver, men i all hovedsak var velvilje og solidaritet med mennesker i 

nød fremtredende og definerende i denne debatten.  
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6 Analyse 
I dette kapittelet vil jeg presentere resultatene fra 2013 og 2015. Fremgangsmåten for denne 

komparative undersøkelsen har vært en kvantitativ innholdsanalyse, der jeg har talt opp antall 

innlegg og innstillinger i de ulike analytiske kategoriene som presentert i teorikapittelet. Jeg 

har lest dokumentene, spesielt debattene, gjentakende ganger for å danne meg et så riktig 

bilde av innholdet i de ulike innleggene som mulig. Når jeg nå vil presentere resultatene 

sammenligner jeg først innstillingene fra gruppene av imøtekommende og restriktive 

kommuner, samt effekten av innstillingens fokus på vedtakene i kommunene. Deretter 

presenterer jeg observasjonene i forhold til partipolitikk; hvorvidt de ulike partiene har endret 

adferd, og i så fall på hvilken måte. Videre ser jeg på argumentasjonsformen i innstillingene 

og debattene, og fremhever konkrete mønstre som tegner seg i den sammenheng. Til slutt vil 

jeg forsøke å forklare og diskutere utviklingen i lys av mitt teoretiske perspektiv.  

 

6.1 Argumentasjon 
Rådmannens innstilling til kommune- eller bystyrene er en anledning til å definere et problem 

eller utfordring i symbolske eller instrumentelle narrativer. Disse narrativene kan relateres til 

imøtekommende eller restriktiv innvandringspolitikk og har vist seg å være avgjørende for 

hvordan de politiske partiene argumenterer og voterer.  

 

6.1.1 Innstillingene i 2013 
I 2013 definerte 11 av 14 innstillinger bosettingen som et instrumentelt anliggende, der både 

fordeler og ulemper kunne forekomme. 8 av disse 11 fokuserte på potensielle ulemper som 

økonomiske og praktiske byrder. En av innstillingene var nøytral, mens to innstillinger 

argumenterte i positive symbolske termer ved å henvise til nasjonal solidaritet. I de restriktive 

byene benyttet rådmennene seg gjennomgående av negativ instrumentell argumentasjon i 

sine innstillinger til kommune- eller bystyrene. Til sammenligning var argumentasjonen i 

innstillingene til de imøtekommende kommunene mer nyansert.  

 

6.1.2 Innstillingene i 2015  
Rådmennenes innstilling til kommunestyrene i 2015 endret seg nokså markant mellom de to 

tidspunktene. Hele seks innstillinger fokuserer i stor grad på den ekstraordinære situasjonen 

Norge og Europa befinner seg i. 3 av disse innstillingene ble lagt frem i tidligere 



	 68	

imøtekommende kommuner, mens 3 av dem kom frem i restriktive kommuner. I noen 

kommuner legger rådmannen ytterligere vekt på at kommunen både kan og bør imøtekomme 

statens anmodning, mens formuleringer som at “situasjonen ikke kan oppfattes som annet enn 

en felles dugnad” forekom hyppig. I de innstillingene som er plassert under kategorien 

symbolsk, spesiell har naturligvis også økonomiske hensyn blitt vurdert. Det interessante er at 

statens anmodninger også har blitt rådmannens forslag til vedtak der rådmannens vurdering 

anser en imøtekommelse av forespørselen som utfordrende. Ofte har det da vært argumentert 

med at kommunen selv må investere i et godt integreringsarbeid, slik at flyktningene, etter 

fem år på integreringstilskudd fra staten, kan bli selvforsørget og ikke bli en utgiftspost for 

kommunen. Forekomsten av nøytrale innstillinger er tre, en argumentasjonsform som kan 

virke litt uklar i forhold til innholdet. Jeg gjentar derfor beskrivelsen av rådmannens 

innstilling i Horten kommune, da den tjener seg en god illustrasjon på hva jeg har tillagt 

nøytral argumentasjon i skjemaet i Tabell 3.  

 

“I rådmannens gjennomgang av saksopplysninger legges det nokså liten vekt på 

flyktningsituasjonen, med unntak av at den er i konstant endring. Videre understrekes det at 

bosetting av flyktninger er en frivillig oppgave, og at det er kommunene som selv bestemmer 

antallet de ønsker å bosette. Forutsigbarhet i bosettingsarbeidet knyttet til det faglige 

arbeidet samt den økonomiske rammen fremmes som en viktig forutsetning, samt 

tilstrekkelige helsetjenester, tilgang på boliger og barnehagetilbud. Når det gjelder de 

økonomiske konsekvensene omtales integreringstilskuddet som “ment å dekke” 

kostnadsøkningen, uten at rådmannen ser ut til å ha en klar formening om dette er korrekt. 

Hans anbefaling er, på tross av risikofaktorer som kan vanskeliggjøre dette, at det er mulig 

ved økt fokus og prioritering å bosette det antallet IMDi ber kommunen om å gjøre.”  

 

6.1.3 Debattene i 2013  
Når det gjelder innleggene fra politiske partier er det et markant høyere antall positive 

symbolske argumenter blant de imøtekommende kommunene. I de restriktive kommunene 

skaper rådmannens reduserte innstilling konfrontasjon mellom partier som ønsker å redusere 

ytterligere og partier som ønsker å følge opp den statlige anmodningen. I disse debattene 

viste 17 innlegg til negative økonomiske følger, og to innlegg fokuserte på negativ symbolsk 

argumentasjon, mens 19 innlegg vektla positiv symbolsk argumentasjon, som nasjonal 

solidaritet eller humanitær solidaritet.  
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6.1.4 Debattene i 2015  
I de tidligere restriktive kommunene var det hele 16 instrumentelt positive innlegg, mens det i 

de tidligere imøtekommende kommunene var 7. Samtidig ser man at så mange så 22 innlegg 

blant de tidligere imøtekommende kommunene argumentere ved å vise til den ekstraordinære 

flyktningkrisen, og 16 av innleggene blant de restriktive kommunene gjorde det samme. Etter 

min vurdering er noe av det viktigste ved de syv imøtekommende kommunene isolert sett i 

2015, å se på sammenhengen mellom forekomsten av spesiell og generell 

solidaritetsargumentasjon og forekomsten av negativ instrumentell argumentasjon. Der 

forekomsten av negativ instrumentell argumentasjon forekommer ofte, øker også 

solidaritetsargumentasjon signifikant. Dette gjelder også til dels for de restriktive 

kommunene. Hvorvidt retningen på sammenhengen er denne eller motsatt, er et viktig 

spørsmål å stille seg. Men i empirikapittelet redegjør jeg for hvordan disse debattene artet 

seg, og mener jeg har dekning for å hevde at det er den negative instrumentelle 

argumentasjonen som i størst grad nøret opp under sterk solidaritetsargumentasjon på 

generell og spesiell basis. Et illustrerende eksempel av denne mekanismen er et utdrag fra 

empirikapittelets referat av debatten i Larvik:  

 

“(...) Gina Merethe Johnsen (Frp) mener eksempelvis at den økonomiske situasjonen er 

anstrengt og at dugnaden kommunene inviterer befolkningen på er “gedigen”. Hennes 

partifelle Egil Lærum (Frp) er også bekymret med tanke instrumentelle hensyn som 

boligsituasjonen og arbeidsmarkedet i kommunen. Han lurer innstendig på “når nok er nok”. 

(...) Hallstein Bast (V) mener at nok ikke er nok før “alle sammen er en del av større global 

rettferdighet” og Birgitte Gulla Løken (H) skulle gjerne sett at man sluttet å omtalte 

flyktningene som “et sånt problem.” 

 

Den viktigste observasjonen er at mye av substansen som skilte de to gruppene av kommuner 

systematisk fra hverandre i 2013, nå ikke kan sies å eksistere i like stor grad.  

 

I tabell 3 ser vi forekomsten av ulike former for argumentasjon i debatt og innstilling i begge 

gruppene av kommuner i 2013 og 2015:  
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Tabell 3 
 
        Tidligere imøtekommende kommuner                    Tidligere restriktive kommuner 

2013 2015 2013 2015 

Innstilling Debatt Innstilling Debatt Innstilling Debatt Innstilling Debatt 

Instrumentell 
+ 

3 5 1 7  7  16 

Instrumentell 
- 

1 5  16 7 17 1 13 

Nøytral 1 4 3 1  1 3 1 

Symbolsk +  2 26  16  19  14 

Symbolsk -      2  1 

Symbolsk, 
spesiell 

  3 22   3 16 

 
 
I tråd med observasjonen knyttet til at skillet mellom de tidligere restriktive og 

imøtekommende kommunene nå er utvisket, ser vi i tabell 3 hvordan endringen artet seg. Ser 

vi på innstillingene for de imøtekommende kommunene, så varierte disse mellom 

instrumentell og symbolske argumentasjon i både i 2013 og 2015. I 2015 er det også 

variasjon, men i stor grad er vises det til symbolsk, spesiell argumentasjon, samt nøytrale og 

positivt vinklede innstillinger. I de restriktive kommunene var argumentasjonen i samtlige 

innstillinger i 2013 negativt vinklet instrumentell. Endringen til 2015 er betydelig, da vi ser 

av tabellen at 3 innstillinger fokuserer på krisesituasjon ved symbolsk, spesiell 

argumentasjon. 3 innstillinger definert som nøytale, mens en innstilling fortsatt fokuserer på 

mulig negative økonomiske og strukturelle konsekvenser ved imøtekommelse av 

anmodningen.  

 

Når det gjelder debattene, så er ikke endringen like tydelig. Det er likevel store forekomster 

av henvisninger til den ekstraordinære situasjonen i begge grupper av kommuner, og derav 

høye tall i kategorien symbolsk, spesiell. Men som vi ser av tallene, har det i enkelte 

kommuner vært turbulent debatt. Det er fortsatt små forekomster av symbolsk, minus – 

kategorien, ved eksempelvis uttrykk for fremmedfrykt. Men ett av innleggene blant de 
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tidligere restriktive kommunene fokuserte på den kulturelle trusselen en imøtekommelse kan 

innebære. Den viktigste endringen i debattene mellom 2013 og 2015, må sies å være det økte 

fokuset på symbolsk argumentasjon på bekostning av økonomiske og struktuelle hensyn. 

Selv om det fortsatt forekommer mye instrumentell argumentasjon, utgjør andelen symbolsk 

argumentasjon, og særlig med henvisninger til krisesituasjonen, en større del av 

argumetasjonsformen sett under ett.  

 
 

6.2 Voteringsmønstre 
6.2.1 Partipolitikk og ideologi i 2013  
Fremskrittspartiets tilnærming til innvandring er mer nyansert på lokalt enn på nasjonalt 

hold, der deres primære ambisjon er å redusere antallet innvandrere. På dette tidpunktet 

fremsto Fremskrittspartiet på fire ulike måter lokalt: (i) noen ganger står de alene om å 

stemme for å ikke bosette noen, i Skien, Larvik, Porsgrunn og Tromsø var dette tilfellet, (ii) i 

andre byer, stemmer de sammen med andre partier for å redusere antallet (Alta, Horten), (iii) 

andre ganger, inngår Fremskrittspartiet i koalisjoner som vedtar å bosette et redusert antall 

flyktninger, og (iv) i noen byer inngår partiet i en enstemmighet om å bosette rådmannens 

innstilling som igjen er i tråd med statens anmodning. Det var et overraskende funn at 

Fremskrittspartiet ofte er imøtekommende og positive i de tilfellene der rådmannens 

innstilling støtter statens anmodning. Samtidig kan det se ut til at partiet blir motivert til mer 

radikale reduksjoner når rådmannens innstilling i utgangspunktet har anbefalt kommunestyret 

om å vedta et lavere antall enn staten etterspør. Pragmatisme ser ut til å trumfe ideologi i 

Fremskrittspartiets tilnærming til bosetting lokalt.  

 

Når det gjelder Høyre, så stemte de sammen med Fremskrittspartiet i Larvik og Sandefjord, 

mens de i Skien og Porsgrunn, sammen med Arbeiderpartiet, dannet flertall for å støtte 

rådmannens innstilling som reduserte antallet fra statens anmodning. I Tromsø og Tønsberg 

stiller Høyre seg bak alle andre partier i å godkjenne anmodningen, med unntak av 

Fremskrittspartiet. Andre ganger ønsker Høyre å redusere mer enn andre partier, men ikke 

like mye som Fremskrittspartiet (Skien). Det er et interessant funn at på Lillehammer stemte 

Høyre sammen med Kristelig Folkeparti, SV, og Venstre for statens anmodning, mens 

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet stemte for rådmannens reduserte 

innstilling.  



	 72	

 

Mønsteret i Arbeiderpartiets votering tenderer til å være enda mer pragmatisk. I noen byer 

støtter partiet rådmannens foreslåtte reduksjon, i andre byer støtter partiet SV, Rødt og 

Miljøpartiet de Grønne mot å støtte statens anmodning. I alle byer der Arbeiderpartiet er i 

posisjon (bortsett fra Horten) støtter partiet rådmannens innstilling, mens den statlige 

anmodningen støttes i byene partiet er i opposisjon. 

 

Det mest stabile mønsteret ser man i voteringene fra ytre venstre (SV, Rødt og Miljøpartiet 

de Grønne). Disse partiene støtter gjennomgående den statlige anmodningen, uansett om 

rådmannens innstilling foreslår en reduksjon. Unntak er Horten og Alta som illustrerer at 

også ytre venstre kan bli påvirket av administrasjonens betraktninger.  

 

Partikonstellasjonene i voteringene varierer mellom byene, men noen mønstre tegner seg: 

Arbeiderpartiet og ytre venstre-partiene stemmer ofte sammen. Det samme gjelder Høyre og 

Fremskrittspartiet, mens Venstre og Kristelige Folkeparti vandrer mellom de to blokkene. 

Når rådmannens innstilling foreslår reduksjon fører dette ofte til større konflikt og uenighet, 

men ikke nødvendigvis langs den klassiske venstre/høyre-dimensjonen. Den beste 

illustrasjonen på dette er voteringen på Lillehammer der Fremskrittspartiet stemte sammen 

med ytre venstre for statens anmodning. De ulike partienes plassering på den tradisjonelle 

venstre/høyre-dimensjonen ser ut til å ha mindre betydning når avgjørelsene i kommune- 

eller bystyrene skal forklares.  

 

6.2.2 Partipolitikk og ideologi i 2015 
Som nevnt, fremsto Fremskrittspartiet nokså pragmatisk i de lokale bosettingsprosessene i 

2013. Dette bildet har endret seg noe, spesielt i de tidligere restriktive kommunene. I denne 

gruppen stemmer Fremskrittspartiet uten unntak for reduksjon eller avviser bosetting av flere 

flyktninger i det hele tatt. I Porsgrunn, Skien og Alta er dette tilfellet. I Bodø, Lillehammer, 

Horten og Sandefjord fremmer Fremskrittspartiet forslag om nokså kraftige reduksjoner i 

forhold til rådmannens innstilling. Disse forslagene har de stått alene om å støtte, med unntak 

i Horten, der Kristelig Folkeparti fulgte Fremskrittspartiets forslag. Dette er en nokså 

overraskende observasjon. Når det gjelder de imøtekommende kommunene opptrer partiet 

annerledes. I Grimstad og Gjøvik inngikk partiet i kommunestyrenes enstemmighet om å 

vedta statens anmodning. Mens Fremskrittspartiet i Tønsberg foreslo å redusere fra den 
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statlige anmodningen på 110 til 45 uten å få med seg noen av de andre partiene på dette. I 

Hammerfest stemte de sammen med alle de andre partiene representert for rådmannens 

reduserte innstilling. I Mandal, Larvik og Tromsø fremmet partiet forslag om å ikke bosette 

ytterligere. Det er vanskelig å si noe sikkert om Fremskrittspartiet i 2015 ble ytterligere 

motivert av rådmannens reduserte innstilling, fordi innstillingene kun i to tilfeller faktisk var 

redusert fra statens anmodning. Det interessante funnet for 2015 er heller at partiet generelt 

ser ut til å ha blitt betydelig mer ideologiske i sin tilnærming til bosettingsspørsmålet.  

 

Høyre stemte i det store og hele sammen med et overveldende flertall i tråd med den statlige 

anmodningen, der kun Fremskrittspartiet motsatte seg vedtaket. Dette var tilfellet i 

Porsgrunn, Sandefjord, Horten, Lillehammer, Bodø, Alta, Larvik, Tønsberg, Mandal og 

Tromsø. I Gjøvik og Grimstad stemte Høyre sammen med et enstemmig kommunestyre i tråd 

med den statlige anmodningen, mens et enstemmig kommunestyre i Hammerfest stemte for 

rådmannens innstilling. I Skien fremmet Høyre forslag om å redusere fra 120 til 200, et 

forslag de ikke fikk med seg noen andre partier på. Tendensen i Høyres voteringer på tvers av 

kommuner må, ut fra disse observasjonene, sies å lene seg mer mot en imøtekommende 

holdning enn to år tidligere.  

 

Arbeiderpartiet ble i 2013 omtalt som både pragmatisk og ideologisk, avhengig av om de er i 

opposisjon eller i posisjon. Hvorvidt partiet var pragmatisk eller ideologisk i 2015 er for meg 

uklart, men faktum er at partiet uten unntak voterte for rådmannens innstilling, som i 12 av 

14 tilfeller var i tråd med den statlige anmodningen. En viktig observasjon i den 

sammenhengen er at partiet gjennomgående stemte sammen med ytre venstre (SV, Rødt, 

Miljøpartiet de Grønne) for en imøtekommende politikk overfor statlige myndigheter. 

Samtidig var graden av konsensus svært høy generelt blant partiene i de fleste voteringer. 

Dette med unntak av Fremskrittspartiet i de aller fleste tilfeller, Høyre i to tilfeller og 

Kristelig Folkeparti i ett tilfelle, der disse partiene ønsket reduksjoner fra rådmannens 

anbefaling.  

 

Ytre venstre har til sammenligning fra 2013 fått konkurranse hva gjelder stabil votering i 

2015. SV, Rødt og Miljøpartiet er like stabile som i 2013, men nytt fra 2015 er at 
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voteringsstabiliteten også gjelder Arbeiderpartiet, Høyre og også Fremskrittspartiet5. Ytre 

Venstre stemmer for den statlige anmodningen i alle tilfeller, bortsett fra i Alta og 

Hammerfest hvor rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Når det gjelder sentrumspartiene Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, vandres det 

heller ikke i like stor grad som beskrevet for 2013. Sentrumspartiene tenderer sterkt til å 

stemme sammen med Ytre Venstre og Arbeiderpartiet for å følge opp rådmannens innstilling, 

som i det fleste tilfeller er denne i samsvar med den statlige anmodningen. Unntaket er 

Kristelig Folkeparti i Horten som stemte sammen med Fremskrittspartiet for en reduksjon fra 

rådmannens innstilling, og Venstre i Alta som fremmet forslag om å øke bosettingsvedtaket 

fra rådmannens forslag på 50 til 120 flyktninger.  

 

Hovedfunnet i utviklingen i voteringsmønstre fra 2013 til 2015 er at polariseringen mellom 

Fremskrittspartiet og de øvrige partiene økte mellom tidspunktene. Grunnen til dette er at 

alle andre partier som en enhetlig gruppe gjennomgående liberaliserte sitt syn. SV, Rødt og 

Miljøpartiet de Grønne, tidligere referert til som ytre venstre, har riktignok ikke liberalisert 

sitt syn ytterligere6. Samtidig ser man et Fremskrittspartiet som har endret atferd i retning av  

å være mer ideologisk enn pragmatisk 2015, og dermed mer restriktive. Kombinasjonen av 

ulike aktørers endrede atferd har altså ført til en tendens av økt partipolitisk polarisering.  

 

 

Av tabell 4 ser vi hvordan samsvaret mellom anmodning, innstilling og vedtak i de tidligere 

imøtekommende kommunene er svært høyt. Denne observasjonen kan i seg selv ikke 

karateriseres som en stor endring sammenlignet med 2013. Som vi ser av tallene, og 

utvalgskriteriene for denne gruppen av enheter, var disse kommunene også i 2013 

imøtekommende.  
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
5 Fremskrittspartiet fremsto til forskjell fra de andre partiene som mer stabilt i voteringene til fordel 
for innstramming, like fullt mer stabilt enn i 2013.  
6 Denne gruppen sto i utgangspunktet for en svært imøtekommende politikk.  
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Tabell 4: Sammenligning av anmodning, innstilling og vedtak mellom 2013 og 2015 i 
tidligere imøtekommende kommuner. 
 

Statens 
anmodning/ 
innstilling/ 
vedtak 

SV/Rødt/ 
MdG 

Ap  Sp V KrF H FrP Andre Avstemnings 
resultat 

Hammerfest 
(2013) 
90/90/90 

90 90    90 90 90 
(Kystpartiet)  

29//0 
(enstemmig) 

Hammerfest 
(2015) 
60/40/40 

40 40   40 40 40  29//0 
(enstemmig) 

Tromsø (2013) 
330/330/330  

330 330 330 330 330 330 0  37//6 
(SV+Ap+Sp+V
+KrF+H//Frp)  

Tromsø (2015) 
195/195/195 

195 195 195 195 195 195 0  35//7 
(SV+R+Mdg+A
p+Sp+V+Krf+H
//Frp 

Gjøvik (2013) 
165/165/165 

165 165 165 165 165 165 165  45//0 
(enstemmig)  

Gjøvik (2015) 
105/105/105 

105 105 105 105 105 105 105 105 (PP) 45//0 
(enstemmig) 

Larvik (2013) 
140/140/140  

140 140 140 140 140 130 0  21//14 
(SV+Ap+Sp+V
+KrF//H//Frp 

Larvik (2015) 
110/110/110  

110 110 110 110 110 110 0  29//6 
(SV+Mdg+Ap+
Sp+V+Krf+H//F
rp) 

Tønsberg 
(2013) 
140/140/140 

140 140 140 140 140 140 90  35//4 
(SV+Ap+V+Sp
+Krf+H//Frp) 

Tønsberg 
(2015) 
110/110/110 

110 110 110 110 110 110 45  34//5 
(SV+Mdg+Ap+
Sp+V+Krf+H//F
rp) 

Grimstad 
(2013) 
145/145/145 

145 145 145 145 145 145 145  35//0 
(enstemmig)  

Grimstad 
(2015) 
90/90/90 

90 90 90 90 90 90 90  35//0 
(enstemmig)  
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Mandal (2013) 
125/90/125 

125/90 125 125 125 90 90 90  19//16 
(SV+Ap+Sp+V/
/Krf+H+Frp+M
dg)  

Mandal (2015) 
75/75/75 

75 75 75 75 75 75 0  30//5 
(SV+Mdg+Ap+
Sp+V+Krf+H//F
rp) 

 
 
I tabell 5 ser vi oversikten over utviklingen i de tidligere restriktive kommunenes vedtak. Ser 

man på vedtakene isolert, er det blant denne gruppen vi kan se en markant endring. Samtlige 

kommuner reduserte fra anmodningen i vedtaket for 2013. I 2015 ser vi at 6 av 7 kommuner 

imøtekommer statens forespørsel. 

 
Tabell 5: Sammenligning av anmodning, innstilling og vedtak mellom 2013 og 2015 i tidligererestriktive 
kommuner 
 

Statens anmodning/ 
innstilling/ 
vedtak 

SV/Rødt
/ 
MdG 

Ap  Sp V KrF H FrP Andre Avstemnin
gsresultat 

Alta (2013) 120/105/105 105 120 105 120 105 105 60 60 (Kp) 22//13 
(SV+Sp+K
rf+H // 
Ap+V // 
Frp)  

Alta (2015) 92/50/50 50 50 50 120 50 50 0 0 (Kp)  26//8 
(SV+Mdg+
Ap+Sp+V+
Krf+H// 
Frp+Kp) 

Bodø (2013) 270/210/210 270 270 - 210 210 210 210 - 22//19 
(V+Krf+H
+Frp // 
SV+Ap) 

Bodø (2015) 140/140/140 140 140 140 140 140 140 70 -  35//4 
(SV+R+Md
g+Ap+Sp+
V+Krf+H//
Frp)  

Lillehammer (2013) 
155/135/135 

155 135 135 155 155 155 135  24//22 
(Ap+Sp+Fr
p // 
SV+V+Krf
+H) 

Lillehammer (2015) 95/95/95 95 95 95 95 95 95 65  45//2 
(SV+R+Md
g+Ap+Sp+
V+Krf+H//
Frp)  
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Horten (2013) 110/90/90 90 90 - 90 5* 5* 5*  22//19 
(SV+Ap+V 
//Krf+H+Fr
p) 

Horten (2015) 70/70/70 70 70 70 70 52 70 52  36//5 
(SV+R+Md
g+Ap+Sp+
V+H//Krf+
Frp) 

Sandefjord (2013) 140/**/50 140 140 140 140 140 40* 90  22//17 
(H+Frp// 
H+SV+Ap
+Sp+V+Kr
f)  

Sandefjord (2015) 110/110/110 110 110 110 110 110 110 72  35//4 
(SV+Mdg+
Ap+Sp+V+
Krf+H// 
Frp) 

Skien (2013) 340/204/204 340 204 204 330 204 174 0 - 47//7 
(SV+Ap+V
+H+Sp//Fr
p) 

Skien (2015) 150/200/200 200 200 200 200 200 120 0 120 
(By**) 

33//22 
(SV+R+Md
g+Ap+Sp+
V+Krf//Bp
+H//Frp)   

Porsgrunn (2013) 235/150/150 235 150 - 235 - 150 0 235 (Bnp 
****) 

29//19 
(Ap+H//SV
+V+Bnp// 
Frp)  

Porsgrunn (2015) 110/110/110 110 110 110 110 110 110 0 110 (bnp) 43//5 
(SV+R+Md
g+Ap+Sp+
V+Krf+H+
Bnp//Frp)  

 
 

6.3 Oppfølging av anmodning ved sluttvedtak 
6.3.1 Innstilling og vedtak i 2013  
I alle de 7 imøtekommende kommunene var rådmannens innstilling positiv, den var altså i 

tråd med anmodningen. Dette dannet grunnlag for en relativt konsensusbasert debatt og et 

positivt utfall under voteringen. Hovedmønsteret i denne gruppen av kommuner var derfor i 

det store og hele at de stilte seg positive til innstillingen. I Hammerfest, Grimstad og Gjøvik 

ble den statlige anmodningen enstemmig vedtatt, inkludert Fremskrittspartiet i alle 
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kommunene. I andre imøtekommende kommuner som Larvik, Tromsø og Tønsberg var 

støtten til statens anmodning betydelig, her motstilte kun Fremskrittspartiet seg.  

 

I de kommunene der rådmannen foreslo å redusere antallet var den politiske debatten 

betydelig mer turbulent. I denne gruppen støttet majoriteten av partiene rådmannens 

innstilling og noen partier foreslo å redusere antallet enda mer. Eksempler på kommuner i 

denne kategorien er Skien, Sandefjord, Alta og Horten der Fremskrittspartiet har vært aktive 

pådrivere i retning av å redusere utover rådmannens innstramming. At rådmannen legger 

frem et redusert antall som sin anbefaling, skapte også en mer polarisert og opphetet politisk 

debatt i de restriktive kommunene. Opposisjonen samler seg ofte rundt statens anmodning, og 

ønsker en mer imøtekommende politikk enn perspektivet majoriteten representerer.  

 
 
6.3.2 Innstilling og vedtak i 2015 
I 2015 var 6 av 7 ble imøtekommende kommuner møtt med en positiv innstilling fra 

rådmann. Unntaket for denne gruppen av kommuner var Hammerfest hvor rådmannen 

anbefalte å holde fast ved et tidligere vedtak som innebar bosetting av 20 færre enn IMDi 

etterspurte. Blant alle disse kommunene ble rådmannens innstilling fulgt opp av flertall og 

vedtak. Det er spesielt interessant å notere seg at debatten i Hammerfest var svært lite 

turbulent og polarisert, på tross av at innstillingen innebar en reduksjon i bosettingen. Som 

følge av dette ble forslaget fra rådmannen enstemmig vedtatt. Dette strider med Steen (2016) 

sin observasjon fra 2013 av at debattene blir mer opphetet og polariserte når rådmannens 

innstilling reduserer antallet flyktninger sammenlignet med anmodningen.  

 

I de restriktive kommunene ble også 6 av 7 kommunestyrer møtt av innstillinger som 

anbefalte å følge opp anmodningene fra staten. Alle disse seks kommunene vedtok også 

bosetting av det samme antallet anmodningen og innstillingen henholdsvis ba om og 

anbefalte. Unntaket i denne gruppen av kommuner er Alta, hvor anmodningen ba kommunen 

bosette 92, men rådmannen reduserte antallet til 50. Innstillingen ble vedtatt. Når det gjelder 

Steens (2016) observasjon av turbulens i de tilfeller der rådmannen velger å anbefale 

reduksjon, gjør denne mekanismen i større grad seg gjeldende i dette tilfellet; graden av 

polarisering i debatten var høy i Alta, og illustreres best ved at Fremskrittspartiet fremmet 

forslag om å bosette 0, mens Venstre fremmet forslag om en økning på 30 personer fra 

statens forespørsel, tilsvarende hele 70 flere enn rådmannen anbefalte kommunen å vedta.  
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Kort oppsummert var 7 av 14 innstillinger i 2013 positive til statens anmodning, mens 12 av 

14 innstillinger 2015 anbefalte kommunestyrene om å fatte vedtak i tråd med en statlige 

anmodningen. Denne utviklingen førte, som vi har sett, til en betydelig endring i faktiske 

sluttvedtak, i retning av større imøtekommenhet. Denne observasjonen viser ikke bare en 

markant økning i andelen innstillinger med positiv holdning, og følgende imøtekommende 

sluttvedtak - nå har også skillet mellom de imøtekommende og restriktive kommunene mistet 

mye av sitt substansielle innhold7.  

 

6.4 Sammendrag  
6.4.1 Oppsummering for 2013 
Sett under ett er tendensen i de imøtekommende kommunene at rådmannens innstilling får 

bred støtte på tvers av ideologiske skillelinjer i kommune- eller bystyret. Men 

representantene adopterer sjeldent innstillingens argumentasjon, da den oftest inneholder 

økonomisk argumentasjon. De politiske partiene i denne gruppen vektlegger heller hensynet 

til solidaritet og humanisme i sin argumentasjon. Hele 26 av innleggene kan plasseres i denne 

kategorien, mens kun fem av innleggene viser til økonomiske subsidier. I de restriktive 

kommunene blir de negativt innrammede innstillingen tatt godt imot av representantene, men 

samtidig skaper den negative innrammingen en sterk motpart i opposisjonen som henviser til 

solidaritet og humanisme. Når rådmannens innstilling derimot er i samsvar med statens 

anmodning blir debattene i denne gruppen av kommuner markant mindre polarisert, og 

voteringsresultatet kan ofte ende med enstemmighet, inklusive Fremskrittspartiet.  

 

6.4.2 Oppsummering for 2015 
I 2015 gir det bedre mening å tale om de politiske representantenes adopsjon av rådmannens 

argumentasjon. Grunnen til det er at symbolikk i argumentasjonen forekom i nokså mange 

innstillinger, som jeg nevnte over. Likevel levde debattene i 2015 også sitt eget politiske liv 

der representantene i forsvinnende liten grad la vekt på hva rådmannen mente om 

flyktningkrisen. Representantene ga uttrykk for selv å være godt oppdatert på situasjonen ute 

i Europa, et faktum som stadig ble starten på solidariske argumentasjonsrekker. Når det 

gjelder observasjonen fra 2013 relatert til de tilfeller der rådmannens innstilling er i samsvar 

																																																								
7 Som i utgangspunktet var basert på rådmannens innstilling og anbefaling til vedtak, samt faktiske 
sluttvedtak i 2013.  
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med anmodningen, og den lave graden av konflikt dette medfører, trenger en alternativ 

forklaring i denne sammenhengen. I 2015 er rådmannens innstillinger stort sett i samsvar 

med anmodningen (i 12 av 14 kommuner). Likevel ser man at Fremskrittspartiet i mange 

tilfeller ikke går inn for å bosette noen, eventuelt kraftige reduksjoner, uten at rådmannen i 

utgangspunktet har anbefalt en reduksjon i det hele tatt. Unntakene er Hammerfest, Gjøvik og 

Grimstad der Fremskrittspartiet stemte for rådmannens innstilling. Samtidig som 

Fremskrittspartiet ser ut til å ha strammet inn bosettingspolitikken lokalt, ser man at den 

overveldende tendensen i alle andre partier er at de beveger seg mot en mer imøtekommende 

holdning. Dette indikerer at avstanden mellom Fremskrittspartiet og de andre partiene har økt 

siden 2013. Dette på tross av at innstillingene ikke har anbefalt kommunene et redusert 

vedtak, som ifølge observasjonene fra 2013 kunne ha trigget Fremskrittspartiet til å ville 

kutte ytterligere. I 2015 står de relativt sett mer alene enn på tidspunktet for sammenligning, 

da både partiene og innstillingene ser ut til å ha økt sitt fokus på nasjonal solidaritet generelt, 

og spesielt med henvisninger til den ekstraordinære krisesituasjonen som utspant seg på 

tidspunktet i 2015.  

 

6.5 Hvordan kan endringen forklares?  
Så langt har analysekapittelet sammenfattet og drøftet hvilken endring som har funnet sted i 

implementeringsprosessen av bosettingspolitikk i tidsrommet mellom 2013 og 2015. Mer 

konkret er endringene i administrasjonen og politikernes argumentasjon analysert, samt 

endringene i voteringsmønstre og avstemningsresultat. I den følgende delen av kapittelet vil 

jeg forsøke å besvare hvordan og hvor godt utviklingen kan forklares ut fra mitt teoretiske 

perspektiv. Jeg legger til grunn av alle uavhengige variabler har hatt effekt på henholdsvis 

utvikling i argumentasjonsform, utvikling i voteringsmønster og utvikling i oppfølging av 

statlig anmodning ved sluttvedtak. Dette henger sammen med at aspektene ved min 

avhengige variabel forventes å ha sammenheng med hverandre. Jeg har strukturert denne 

delen av analysekapittelet etter hypotesene, og tilhørende er den uavhengige variabelen jeg 

mener forklarer den aktuelle hypotesen best.  

 

6.5.1 Endringen i argumentasjonsform - vilje, evne eller interesse?  
Utviklingen i argumentasjonsform er det første aspektet ved min avhengige variabel. 

Tilknyttet dette aspektet utledet jeg hypotesen; (H1) Jeg forventer at det har skjedd en 

dreining i hensyn fra kapasitet til vilje i både rådmannens argumentasjonsform i 
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innstillingene til kommunestyrene. Siden den administrative ledelsen i seg selv har 

definisjonsmakt i kraft av sin posisjon, forventer jeg at rådmannens innstilling stadig vil bli 

referert til som et legitimt premiss i argumenter fra politiske representanter. Dermed vil 

hensynet til viljen til å bidra også synes som en utvikling i argumentasjonsformen i debattene.  

 

Denne hypotesen bekreftes til en viss grad ved at de fleste partiene og tilhørende myknet opp, 

og at skillet mellom restriktive og imøtekommende kommuner ikke lenger er meningsfylt 

fordi kommunene gjennomgående har blitt mer imøtekommende til statens anmodning. Men 

for å virkelig kunne avdekke hvorvidt og hvor godt vilje, evne eller interesse forklarer 

hvorfor kommunene fattet de vedtakene de gjorde, har undersøkelsen lagt opp til en kritisk 

vurdering av hvilke argumenter som førte frem i debattene. En viktig forutsetning her er at 

hensikten aldri har vært å avdekke kommunenes faktiske kapasitet, men kommunenes 

oppfattede kapasitet.  

 

Som sagt er den systematiske forskjellen på restriktive og imøtekommende kommuner visket 

ut, hva gjelder trender og tendenser i argumentasjonsform. To år tidligere var innleggene fra 

representantene i de imøtekommende kommunene i langt større grad solidariske, 

sammenlignet med de restriktive kommunene. For dataene i 2015 tilførte jeg en ny, mer 

finmasket utgave av den symbolske argumentasjonsformen. Denne kategorien ble 

operasjonalisert som argumenter som viser til den ekstraordinære situasjonen i Norge og 

Europa. 22 av innleggene blant de imøtekommende kommunene i 2015 er plassert i denne 

kategorien, mens 16 av innleggene blant de restriktive er det samme. De kommunene som ble 

definert som restriktive i 2013 hadde til sammen 16 innlegg i kommunestyredebattene som la 

vekt på instrumentelle fordeler ved å vedta den statlige forespørselen i 2015. Til 

sammenligning var det 7 av innleggene i de imøtekommende kommune som samme år 

fokuserte på instrumentelle fordeler. Samtidig var et viktig funn at negative instrumentelle 

innlegg ofte nøret opp under solidaritetsargumentasjon, som jeg diskuterte tidligere i dette 

kapittelet. Denne observasjonen, i kombinasjon med at de fleste kommunene i 2015 var blitt 

mer imøtekommende, kan indikere at viljen til å bidra i sum trumfet potensielle strukturelle 

utfordringer. Det er gode grunner til å hevde at dette i alle fall er tilfelle i større grad enn i 

2013, da skillet mellom restriktive og imøtekommende kommuner gjennom deres 

argumentasjon var tydeligere og illustrerte at motviljen i sum var mer utbredt på dette 

tidspunktet.  
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For å kunne forklare hvorfor endringen fant sted, er det etter min vurdering vanskelig å 

komme utenom et institusjonelt perspektiv. Kriseforståelsen og behovet for kommunal 

lojalitet med statens forespørsler, kan se ut til å ha festet seg i den politiske delen av 

kommunene. Å skulle si noe helt sikkert om lokale politikere la mest vekt på at de faktisk 

følte solidaritet med menneskene i nød, eller om de følte en solidaritet og en følelse av ansvar 

for nasjonale beslutninger, er en vrien øvelse. For alle praktiske formål, er fasit likevel at 

argumentasjonen som ble ført ledet til at statens målsetting om samsvar mellom anmodning 

og sluttvedtak økte i 2015. At statsminister Erna Solberg sendte et oppfordringsbrev til alle 

landets kommuner innebærer en særegenhet, som meg bekjent mangler sidestykke. Det kan 

ha vært brevet i seg selv, de faktiske endringene i omgivelsene, eller kombinasjonen som 

førte til at målsettingen på effektivt vis ble omsatt til ønskede implementeringsresultater. På 

bakgrunn av sine funn fra 2013, oppfordret Steen (2016) nasjonale politikere til å spille mer 

på solidaritetsargumentasjon fordi dette i stor grad ble vektlagt lokalt i 

kommunestyredebattene. Denne oppfordringen har også en viss iverksettingsteoretisk 

forankring ved Majone & Wildavsky (1978) som legger til grunn at det først er gjennom 

iverksettingsprosessen man forstår de beste løsningene på utfordringene man ønsker å løse. 

Når statsministeren to år senere gjennom den strategien oppnår økt måloppnåelse, viser dette 

at oppfordringen har hatt en gjennomgående effekt på iverksettingsprosessen. Denne 

påstanden underbygges særlig av de hyppige henvisningene til oppfordringsbrevet i 

kommunestyredebattene i 2015. Et eksempel på dette var Ole Rolstad (H) sitt innlegg på 

Lillehammer, der han blant annet sa: “(...) vi heldigvis har en statsminister som oppfordrer 

hver enkelt kommune [til å imøtekomme anmodningen]”.  

 

6.5.2 Endringen i voteringsmønstre - ulik effekt av symbolpolitikk?   
I tilknytning til symbolpolitikk og dens effekt svarer min andre teoretiske hypotese: (H2) Jeg 

forventer at den tvetydige symbolpolitikken først og fremst presentert ved Erna Solberg og 

Siv Jensen, har ført til at Fremskrittspartiets tilnærming til bosettingsspørsmålet er i større 

strid med alle andre politiske partier i 2015 enn i 2013. Dermed vil voteringsmønsteret være 

påvirket ved at Fremskrittspartiet i større grad står alene om å ønske å redusere antallet som 

bosettes, sammenlignet med 2013 da de i noen grad hadde med seg andre partier på forslag 

om reduksjon.  

 

Som jeg argumenterte for tidligere i dette kapittelet, har kombinasjonen av ulike partiers 
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endrede atferd ført til en tendens av økt polarisering i spørsmålet om bosetting av flyktninger 

i 2015. Som hypotesen er inne på, er det nettopp og særlig Fremskrittspartiets tilnærming 

som har endret seg i et retning som strider fundamentalt med de andre partiene, sett under ett. 

Denne utviklingen innebærer nødvendigvis at gjennomgående store partier som Høyre og 

Arbeiderpartiet har moderert seg, og med det, i større grad enn i 2013 går inn for 

anmodningen. Denne hypotesen ser dermed ut til å ha finne støtte. 

 

Spørsmålet blir i denne sammenhengen til hvordan utviklingen kan forklares ut fra teori.  

Myteperspektivet innenfor institusjonell teori forklarer hvordan organisatoriske normer bør 

reflektere de ideologier som gis legitimitet i omgivelsene. Meyer & Rowan (1977) omtaler 

disse ideologiene for myter, og henvises til som endring i offentlig opinion i min 

operasjonelle modell. I teorikapittelet stilte jeg spørsmålet om flyktningsituasjonen i 2015 

skapte en myte som førte til et større interessesammenfall mellom stat og kommune enn på 

tidligere tidspunkt. Svaret på dette spørsmålet blir ut fra mine funn både ja og nei. Ja, fordi 

det ser ut til at alle partier på tvers av kommunegrensene har blitt mer imøtekommende, og 

fordi mye av argumentasjonen blant beslutningstakerne handlet om å vise solidaritet i den 

ekstraordinære situasjonen, hvor kommunene faktisk hadde blitt bedt om å bidra. Og ja, fordi 

skillet mellom restriktive og imøtekommende kommuner i mindre grad kan sies å ha fylles 

med innhold i 2015, sammenlignet med tidspunktet kommunene ble valgt ut på bakgrunn av 

sin tilnærming til bosettingsspørsmålet i 2013.  

 

Samtidig er avstanden mellom Fremskrittspartiet, som ser ut til å ha blitt mer ideologisk i sin 

tilnærming, og de andre partiene større. Dette illustreres ved at partiet i 2013 fremsto på fire 

ulike måter blant de 14 kommunene, som varierte fra å gå inn for den statlige anmodningen 

til å ikke ønske å vedta ytterligere bosetting i det hele tatt. I 2015 er det kun to i kommuner, 

Gjøvik og Grimstad, hvor Fremskrittspartiet inngår i en enstemmighet om anmodningen, 

mens de i resten av kommunene går inn for kraftige reduksjoner, eller ingen ytterligere 

bosetting8. Den partipolitiske polariseringen kan dermed sies å ha økt, fordi avstanden 

mellom ytterpunktene på den partipolitiske skalaen er større grunnet Fremskrittspartiets 

ønske om innstramming - i kombinasjon med at de andre partiene gjennomgående ønsket å 

vedta det antallet anmodningen ba kommunene om. Myten, som ble markert ved 

																																																								
8 Som vist tidligere i analysekapittelet, under 2015: partipolitikk og ideologi.  
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oppfordringsbrevene fra statsministeren, ser derfor ut til å ha hatt stor innvirkning på alle 

partier, bortsett fra nettopp Fremskrittspartiet.  

 

Barrett & Fudge (1981) mener at grad av måloppnåelse avhenger av et godt samspill mellom 

handlende og forhandlende aktører. I denne sammenhengen er det meningsfylt å legge til 

grunn to ulike iverksettingsprosesser, fordi målsettingen i Fremskrittspartiet avvek fra den 

nasjonale målsettingen. Dersom man velger å anse Fremskrittspartiet som en selvstendig 

institusjon, som bør og kan være meningsfylt, kan man fra et institusjonelt perspektiv 

argumentere for at lokallagene til Fremskrittspartiet ble påvirket i en annen retning, da deres 

partileder gjennom bruk av symbolpolitikk oppfordret til å motarbeide bosettingsprosessen 

ved å stemme mot anmodningens innhold. Når vi nå vet at polariseringen økte mellom 

Fremskrittspartiet og de andre partiene, kan Barrett & Fudges (1981) perspektiv på samspillet 

mellom handlende og forhandlende aktører, indikere at begge iverksettingsprosessene til en 

viss grad lyktes.  

 

En del av forklaringen på den økte graden av polarisering kan være at de legitime 

handlingsalternativene i omgivelsene9 skilte seg radikalt for Fremskrittspartiets 

representanter, sammenlignet med representantene fra andre partier. Solidaritet med partiet 

sentralt kan se ut til å trumfe solidaritet med et stortingsvedtak der deres eget parti ikke 

inngår i flertallet. Denne mekanismen kan bidra til å forklare hvorfor avstanden mellom 

Fremskrittspartiet og de andre partiene økte mellom 2013 og 2015.  

 

6.5.3 Endringen i sluttvedtak - førende administrativt lederskap?  
I tilknytning det administrative lederskapet i den enkelte kommunen, svarer mine siste 

teoretiske hypotese: (H3) Fordi undersøkelsen legger til grunn en endring i offentlig opinion 

og sosioøkonomiske omgivelser, forventer jeg at kommunenes vilje til å bidra i en spesielt 

krevende situasjon vil trumfe hensynet til oppfatningen av den strukturelle kapasiteten i den 

enkelte kommune. Dermed vil også avstemningsresultatene gjennomgående i større grad 

være i tråd med IMDi’s anmodning i 2015 enn i 2013.  

 

Administrativt lederskap antas å ha stor innvirkning på kommunestyrets sluttvedtak. Den 

antagelsen er basert på funn fra tidligere forskning, og spesielt relevant er den upubliserte 

																																																								
9 Sentralt i myteperspektivet.  
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artikkelen “State Governance or Local Agency? Determining Refugee Settlement in 

Norwegian Municipalities” der Anton Steen og Maiken Røed (2018) gjennom statistisk 

analyse viser at rådmannens vurdering av ulike aspekter ved den statlige anmodningen i all 

hovedsak bestemmer ulike avgjørelser i kommunestyrene. Dette innebærer at innstilling og 

vedtak i stor grad samsvarer, og er illustrert tidligere i analysekapittelet hvor jeg viser at der 

rådmannens innstilling er positiv til anmodningen, er også hovedmønsteret i kommunestyrene 

at den statlige forespørselen vedtas. Tilsvarende er den politiske debatten betydelig mer 

turbulent der rådmannens innstilling foreslår å redusere antallet i anmodningen. Ser man mer 

inngående på innstillingens argumentasjon, har jeg plassert seks av innstillingene i kategorien 

symbolsk, spesiell med henvisninger til den ekstraordinære situasjonen Europa befant seg i. 

Tre av disse var innstillingene i tidligere definerte imøtekommende kommuner, mens tre av 

disse var innstillinger til kommuner tidligere definert som restriktive. Formuleringer som at 

“situasjonen ikke kan oppfattes som annet enn en felles dugnad” forekom i stor grad blant 

disse innstillingene, der ordlyden nærmest er et sitat fra Erna Solbergs oppfordringsbrev til 

kommunene. Til sammenligning fra 2013 var 11 av 14 innstillinger definert som et 

instrumentelt anliggende, der både fordeler og ulemper kunne forekomme og hele 8 av 11 

fokuserte på potensielle økonomiske ulemper. Den administrative ledelsen har altså uten tvil 

vurdert den statlige forespørselen mer imøtekommende enn i 2013, noe som synes i både 

argumentasjon og til sist i antallet rådmannen anbefaler kommunen bosette. Selv i de 

kommunene der rådmannens vurdering anser en imøtekommelse som utfordrende for 

kommunene, har statens forespørsel stått igjen som rådmannens innstilling. Dette vitner om 

velvilje, og kan indikere at kriseforståelsen og oppfordringene fra statsrådene også traff den 

administrative delen av kommune med en betydelig kraft. Dette innebærer at det 

institusjonelle myteperspektivet igjen bidrar til å forklare hvordan legitime 

handlingsalternativer i omgivelsene ble redusert gjennom oppfordringene fra nasjonens 

øverste ledelse, og at denne mekanismen gjorde seg gjeldende både i lokal politikk og lokal 

administrasjon. Videre er det interessant å stille seg spørsmålet om kommunenes økte 

imøtekommenhet skyldtes en følelse av ansvar og solidaritet med menneskene som flyktet fra 

krig og konflikt, eller om statens nye kommunikasjonsstrategi førte til økt lojalitet i 

relasjonen mellom stat og kommune. Sett fra det intitsujonelle perspektivet vil det gi best 

mening å hevde at det er den siste forklaringen som egner seg best, fordi det gir teoretisk 

mening å snakke om at de ulike kommunene og staten som institusjoner som eksisterer i 

hverandres omgivelser. Å handle i tråd med hva aktørene og institusjonene i omgivelsene 

forventer, treffer kjernen av myteperspektivet. Således er det et interessant spørsmål hvorvidt 
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kommunene ble påvirket av hverandres avgjørelser, men dette er en problemstilling jeg ikke 

har tatt hensyn til i denne undersøkelsen. Man skal likevel ikke betvile lokale politikeres 

intensjoner. Som argumentasjonen tydelig illustrerte fantes det et stort og ektefølt 

engasjement for å hjelpe mennesker i nød, og derfor må også dette få plass som del av 

forklaringen på den økte imøtekommenheten blant kommunene i 2015.  
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7 Oppsummering 
 

7.1 Oppsummering av oppgaven 
Oppgaven har vurdert hvordan 14 norske kommuner har håndtert Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratets anmodning om bosetting av flyktninger i 2015. Denne komparative 

undersøkelsen har inngått som en del av prosjektet “Bosetting av flyktninger - mellom statlig 

styring og lokal politikk”, derigjennom har datamaterialet har blitt stilt til disposisjon. Det har 

vært spesielt interessant å undersøke hvordan håndteringen av anmodningene utviklet seg i 

2015, da dette året var et særlig krevende for mottaksapparatene i Norge. Jeg har ved hjelp av 

elementer fra iverksettingsteori og institusjonell teori forsøkt å avdekke og forklare hvordan 

og hvorfor en markant endring forekom. Etter min vurdering har iverksettingsteori tjent som 

et godt strukturelt utgangspunkt ved det tilpassede analyseskjemaet av Søren Winter (2008). 

Videre mener jeg det er det institusjonelle perspektivet som egnet seg best som forklaring på 

utviklingen i argumentasjon, voteringsmønster og sluttvedtak i endrede omgivelser.  
 

7.2 Endringen i vedtaksprosessene  
Oppgaven har som utgangspunktet testet tre hypoteser. Den første hypotesen, H1, antar at 

hensynet til solidaritet har trumfet eventuelle strukturelle utfordringer, og at dette vil synes 

som en utvikling i argumentasjonsform i både rådmannens innstilling og 

kommunestyredebattene. Dataene viste en betydelig endring i argumentasjonsform mellom 

tidspunktene. Når det gjelder innstillingene i 2015 fant jeg at seks av fjorten argumenterer for 

en imøtekommelse av statens anmodninger, med klare henvisninger til den ekstraordinære 

situasjonen. Et interessant funn er videre at også i flere tilfeller der rådmannen anser 

imøtekommelse av statens anmodning som “utfordrende” i sin vurdering, har likevel 

anmodningen blitt stående som rådmannens forslag til vedtak i 2015. Når det gjelder 

utviklingen i argumentasjonen i debattene, så er den systematiske variasjonen mellom 

tidligere imøtekommende og restriktive kommuner visket ut i 2015. Denne utviklingen 

innebærer at forekomsten av positivt vinklede instrumentelle og symbolske argumenter økte i 

begge gruppene av kommunene. Og siden skillet mellom gruppene nå er visket ut, innebærer 

det nødvendigvis at forekomsten av positiv argumentasjon økte mest i de restriktive 

kommunene. Dette indikerer, i tråd med H1, at både innstillingene og debattene har dreid 

fokuset mot et solidaritetsaspekt i sin argumentasjon, som etter min vurdering viser at 
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hensynet til solidaritet i stor grad trumfet spørsmålet om den enkelte kommunes strukturelle 

kapasitet i 2015.  

  

Den andre hypotesen, H2, antar at voteringsmønsteret i kommunene vil være påvirket ved at 

Fremskrittspartiet i større grad står alene om et ønske om å redusere antallet som skal 

bosettes. Hovedfunnet i utviklingen i voteringsmønstre fra 2013 til 2015 er nettopp at 

polariseringen mellom Fremskrittspartiet og de øvrige partiene økte mellom tidspunktene. 

Delvis er denne utviklingen grunnet at alle de andre partier som en enhetlig gruppe 

gjennomgående liberaliserte sitt syn. Samtidig ser man et Fremskrittsparti som beveget seg 

mot en mer ideologisk enn pragmatisk holdning, og dermed en mer restriktiv holdning. 

Kombinasjonen av ulike aktørers endrede atferd har altså ført til en tendens av økt 

partipolitisk polarisering, et funn som støtter H2.  

 

Den siste hypotesen, H3, antar at avstemningsresultatene gjennomgående vil være i økt 

samsvar med den statlige anmodningen i 2015, sammenlignet med 2013. Som diskusjonen 

tilknyttet oppfølging av anmodning tidligere i analysekapitlet viser, henger rådmannens 

innstilling og sluttvedtaket i kommunene tett sammen. H3 antar at det er en endring i 

offentlig opinion som i hovedsak er grunnen til den faktiske økningen i imøtekommenhet 

blant de 14 kommunene. Årsakssammenhengen er sannsynligvis sammensatt, men primært 

ser det ut til at det er rådmannens argumentasjon i innstillingene som har mest å si for 

sluttvedtaket. Det administrative lederskapet ser ut til å ha spilt en viktig rolle som 

mellomliggende variabel, fordi innstillingene gjennomgående i betydelig grad har gjort en 

mer imøtekommende vurdering av statens forespørsler i 2015. Dette indikerer at endringene i 

omgivelsene i kombinasjon med symbolpolitikk og oppfordring fra nasjonalt hold, også har 

hatt betydelig effekt på den administrative delen av kommunene. Denne utviklingen har vært 

viktigere enn antatt som forklaring på den generelle økningen i imøtekomne sluttvedtak blant 

de 14 kommunene i 2015. H1 og H3 henger dermed tettere sammen enn forventet.  

 

7.3 Mellom statlig styring og lokal politikk 
Ved å rette blikket mot verdens kriger og konflikter, synes få indikasjoner på at bosetting av 

flyktninger som politisk oppgave ikke vil fortsette å være en aktuell problemstilling. Fordi 

ingen kan vite når, om og på hvilken måte neste flyktningkrise inntreffer, vil uforutsigbarhet 

og usikkerhet fortsatt være relevante aspekter ved politikkområdet i overskuelig fremtid. 
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Ambisjonen i den sammenheng bør være et effektivt mottaksapparat, som på kort tid kan 

iverksette bosettingsprosessene for de personene som har fått innvilget opphold.  

 

Målsettingen om effektivitet møter i norsk sammenheng ofte et paradoks, fordi statlige 

forpliktelser nødvendigvis må imøtekommes av kommunale vedtak. Bosettingsmodellen er 

tuftet på et soleklart prinsipp om kommunal frihet, noe som gjør at rask bosetting ved stort 

behov har vist seg å være svært utfordrende (KS, 2014). Det er likevel mange gode grunner 

til å opprettholde den lokale selvråderetten i bosettingsarbeidet. Selvråderetten er en verdi i 

seg selv. Samtidig vil den enkelte kommune kjenne til sin egen strukturelle kapasitet mer 

inngående enn sentrale myndigheter, og dermed kunne vurdere på en god måte hvorvidt 

kommunen kan tilby de rettigheter og den oppfølging den enkelte flyktning har krav på.  

 

Fordi sentrale myndigheter må ta hensyn til kommunal autonomi, har virkemiddelbruk som 

ikke strider med den vært strategien; gjennom myke insentiver har kommunens atferd vært 

forsøkt styrt i retning av imøtekommende vedtak. I størst grad har økonomiske insentiver 

som skal sikre kapasitetsmessige hensyn i kommunene vært stilt til rådighet. På bakgrunn av 

14 kommuners argumentasjonsform i 2013, ble statlige myndigheter rådet til å bruke en mer 

solidarisk oppfordringsstrategi overfor kommunene, fordi solidaritet i stor grad ble vektlagt i 

debattene forut for vedtak. Den strategien ble vilkårlig nok tatt til nye høyder gjennom 

statsminister Erna Solbergs oppfordringsbrev alle landets kommuner to år senere, der hun 

blant annet ba kommunene gjøre sitt ytterste for å imøtekomme de konkrete anmodningene 

fra IMDi. Når vi nå vet hvordan utviklingen i oppfølgingen av anmodningene artet seg, er det 

mye som tyder på at oppfordringen har hatt effekt. Det ser derfor ut til at jeg kan videreføre 

Anton Steens (2016) råd til sentrale myndigheter om å opprettholde bruken av oppfordring i 

solidariske termer fra høytstående, politiske verv.  

 

En fersk NIBR-rapport (2018) slår nemlig fast at flere kommuner bidro i bosettingsårene 

2015 og 201610, samt at bosettingen sett under ett gikk raskere. Boligsituasjon er blant de 

vanligste forklaringene på variasjon i oppfølging av anmodninger. Derfor søkte rapporten 

svar på hvordan kommunene klarte å bosette flere flyktninger raskere. Årsaken viste seg å 

være sammensatt, men rapporten peker særlig på vilje som en sentral forklaring på hvorfor 

kommunene kastet seg rundt for å finne løsninger (NIBR, 2018, 10-11). Dette viser at 

																																																								
10	I	2014	bosatte	340	kommuner	flyktninger.	I	2016	bidro	411	kommuner	med	bosettingen.		
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kommunene kan hvis de vil, og at kapasitet avhenger av vilje. Dette kan videre indikere at de 

appelbaserte oppfordringene fra statsrådene har bidratt til å øke kommunenes vilje og lojalitet 

med statens mål.  

 

Når det gjelder forslag til videre forskning, vil det være interessant med en sammenlignbar 

undersøkelse med data fra årene som fulgte 2015. En slik studie vil kunne avdekke hvorvidt 

utviklingen vi har sett i denne oppgaven er den del av en fortsettende trend, eller om 

endringen i argumentasjonsform, voteringsmønster og sluttvedtak faktisk skyldes den 

ekstraordinære situasjonen i 2015. Videre vil være interessant å undersøke i hvor stor grad 

den nye kommunikasjonsstrategien fra statens side var bevisst, og om det finnes intensjoner 

om å fortsette den typen appelbasert oppfordringsstrategi.  
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