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Ås kommune
Saksutredning:
Sammendrag:
IMDi har anmodet Ås kommune om å ta i mot 10 nye flyktninger i 2018. Rådmannen
anbefaler at Ås kommune følger anmodningen og bosetter 10 flyktninger i 2018.
Fakta i saken:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev av 06.11.17 anmodet
kommunen om å bosette 10 flyktninger i 2018.
IMDi oppfordrer kommunen til å fatte presist vedtak for det antallet flyktninger
kommunen skal bosette. Vedtaket skal ikke inkludere familiegjenforente eller ha
andre forbehold.
Videre opplyser IMDi at anmodningen skjer på bakgrunn av prognoser som viser at
det er behov for å bosette 4 400 flyktninger i Norge i 2018, inkludert 150 enslige
mindreårige. Årsaken til redusert behov for bosetting er at færre søker asyl i Norge.
Organisering av bosetting og integreringsarbeid i kommunen:
NAV Ås har det helhetlige ansvaret for bosetting og integrering av flyktninger i
kommunen. Bosetting av nye flyktninger skjer både i kommunale boliger og i private
utleieboliger. Ved bosetting i kommunale boliger har Eiendomsavdelingen ved
Boligkontoret ansvar for forvaltning av leieforholdene. Ås kommunale fastlegekontor
gjør førstegangs helseundersøkelser av flyktninger som bosettes og ikke har fått
denne undersøkelsen i asylmottak. Videre er enhet for forebyggende helse, skoler og
barnehager involvert ved bosetting og oppfølging av familier med barn.
Introduksjonsprogram er det viktigste virkemiddelet for integrering av flyktninger som
bosettes i en kommune. NAV Ås har et hovedansvar for introduksjonsprogrammet i
Ås kommune. Ås Voksenopplæring står for undervisning i norsk og
samfunnskunnskap, grunnskole for voksne og annen undervisning som inngår i
flyktningenes introduksjonsprogram.
For bedre innsikt i arbeidet med integrering og introduksjonsprogrammet spesielt
vises det tjenesteanalyse og sluttrapport behandlet i kommunestyrets sak 61/17 av
22.11.2017.
Status for bosetting og integrering i 2016 – 2017:
Kommunestyret vedtok å bosette til sammen 85 flyktninger i 2016 og 2017. 40
(hvorav 5 enslige mindreårige) i 2016 og 45 i 2017. Vedtaket ble gjort 09.12.2015 i
kommunestyrets sak 18/15.
Etter brev fra Fylkesmannen og IMDi 11.10.2016 med anmodning om reduksjon av
vedtak ble det i sak 91/16, 23.11.16 vedtatt å ta i mot 30 flyktninger i 2017 i stedet for
opprinnelige 45. Totalt vedtatt bosetting for 2016-17 er dermed 70 flyktninger. På
bakgrunn av et lavere behov for bosetting av enslige mindreårige flyktninger ble Ås
kommune kun tildelt 1 person i denne kategorien for bosetting i 2016. Ås kommune
mottok en henvendelse fra IMDi med forespørsel om den resterende andelen på 4

17/03515-1

Side 2 av 4

Ås kommune
enslige mindreårige kunne omgjøres til voksne flyktninger. Ås kommune svarte nei
på dette, da ressursene var lagt opp etter opprinnelig vedtak.
Det samlede bosettingsoppdraget for 2016 og 2017 var dermed 66 flyktninger. Av
disse har NAV Ås tatt i mot og bosatt 55. Avviket mellom vedtatt og faktisk bosetting
skyldes at IMDi i flere perioder ikke har hatt flyktninger klare for bosetting. Den
resterende kvoten på 11 flyktninger overføres til neste års kvote etter sedvane i
samhandlingen mellom kommunene og IMDi.
Av hittil 55 bosatte flyktninger er 22 bosatt i kommunale boliger, 6 i boliger med
kommunal tildelingsrett, mens 26 er bosatt i private utleieboliger.
Vurdering:
Rådmannen anser at bosetting i tråd med anmodning kan skje uten større
innvirkninger på den kommunale boligkapasiteten. Flyktninger som bosettes i
kommunale boliger får tidsbegrensede leiekontrakter med en leieperiode på 3 år i
tråd med boligsosial handlingsplan. Det gjøres unntak fra kriteriet om botid i
kommunen ved tildeling av kommunale boliger til denne gruppen.
Ås kommune har bygget opp kapasitet og kompetanse på bosetting og integrering av
flyktninger gjennom flere år og leverer gode resultater på området. Det er tatt høyde
for bosetting av 10 nye flyktninger i budsjett for 2018. Mottak av 10 nye flyktninger i
2018 kan dermed skje gjennom vedtatt planlagt ressursbruk i involverte tjenester.
Økonomiske konsekvenser:
Kommunen mottar integreringstilskudd fra staten. Tilskuddet skal gi en rimelig
dekning av kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av
flyktninger i bosettingsåret og de neste fire årene. Foruten integreringstilskuddet
mottar kommunen norsktilskudd for å dekke kostnader med undervisningstilbudet i
norsk og samfunnskunnskap. Kommunen mottar også andre tilskudd ved bosetting
av flyktninger med særlige behov.
Satsene for 2018 er som følger:
Tilskuddsår
Integreringstilskudd
år 1
Integreringstilskudd
år 2
Integreringstilskudd
år 3
Integreringstilskudd
år 4
Integreringstilskudd
år 5
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Bosettingsår

2018

Kategori
enslige voksne
voksne
enslige
mindreårige
barn

Sats
237 000
187 000
187 000
187 000

2017

alle flyktninger

239 000

2016

alle flyktninger

171 000

2015

alle flyktninger

85 500

2014

alle flyktninger

71 600
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Barnehagetilskudd
Eldretilskudd

2018
2018

barn 0-5 år
voksne over 60 år

25 800
167 600

I handlingsprogram 2018 – 2021 er det budsjettert for inntekter fra
integreringstilskudd basert på oppfylling av kvote for 2016-17 samt bosetting av 10
nye flyktninger i 2018.
Miljømessige konsekvenser:
Ingen kjente konsekvenser.
Alternativer:
Ås kommune bosetter ingen nye flyktninger i 2018.
Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at Ås kommune føler anmodningen fra IMDi og bosetter 10
nye flyktninger i 2018.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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