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IMDI vil sende anmodning om bosetting av flyktninger til 
kommunen via IMDinett.

Du skal nå få se hvordan du går inn her for å behandle og 
svare på anmodningen. 



Logg inn i IMDinett via 
www.imdi.no

http://www.imdi.no/


Når IMDi har sendt en anmodning 
til din kommune vil du få et varsel i 

IMDinett





For å lese og svare på 
anmodningen, gå til 

Kommuner





Velg Anmodning og 
vedtak



Her vil du se oversikt over alle 
anmodninger og vedtak. Nye 

anmodninger som ikke er besvart 
finner du under 

Anmodninger under arbeid



Velg Svar på 
Anmodning



Velg Anmodningen du 
skal svare på



Dersom du har behov 
for å endre svarfristen, 
kan du gjøre det her



Klikk Neste



Velg år for vedtak 
du skal registrere



Klikk Neste





Du vil få opp et skjema hvor 
du må registrere vedtatte 

plasser for de ulike 
persontypene



Registrer plasser her



Dersom du registrere færre 
plasser enn det er anmodet 
om, må du begrunne dette



Skriv begrunnelsen her





Når du har registrert inn 
vedtatte plasser, kan du gå 
videre ved å velge Neste





Du vil komme til 
oppsummeringssiden hvor du vil 
se en oversikt over de plassene 

du har registrert



Her vil du også se totaler for 
antall vedtatte plasser for året



Når du har lagt inn tallene, kan du 
gå videre med å registrere svaret i 

systemet. Dette vil danne 
grunnlaget for å fordele personer til 

kommunen



Velg Jeg godtar og 
Registrer svar



Husk at kommunen også må 
svare IMDi på anmodningen per 

brev!





Du vil få en bekreftelse på at svaret 
er sendt til IMDi. Når IMDi har 

bekreftet svaret, vil kommunen få et 
varsel.



Du vil finne igjen 
anmodningen under 

Hendelser



Her finner du alle registreringer som 
er gjort i systemet av både IMDi og 

kommunen





Dersom du ønsker å se oversikt 
over alle anmodninger og vedtak 

som er gjort kan du finne det under 
Historikk



Velg 
Historikk



Velg periode du 
vil vise



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

fra IMDi

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


