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Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for 2014-2015. 
Anmodning om bosetting i 2016-2017 
 
 
Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 14/02907-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 19.11.2014 
 

Formannskapet            

 
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Ås kommune kan ikke imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratets 

anmodning om å bosette ytterligere 5 flyktninger for perioden 2014-2015 i tillegg 
til vedtak av 20.11.2013 F-sak 77/13. 

 

2. Anmodningen tas med i vurderingen når boligsosial handlingsplan for Ås 
kommune er ferdigstilt. 

 

3. Anmodning om å bosette minst 15 personer i 2017 vil bli behandlet i løpet av 
2015 og etter at boligsosial handlingsplan for Ås kommune er ferdigstilt. 

 
Ås, 07.11.2014  
 
 
Trine Christensen  
Rådmann 
 
 
Formannskaps vedtak 20.11.2013 F-sak 77/13: 
Ås kommune bosetter 20 personer i 2014 inkludert familiegjenforente. 
 

Kommunen imøtekommer i tillegg anmodning om bosetting av 30 personer i 
tidsrommet 2015-2016. 
 

Midler til økt bemanningsbistand i tjenesten tas av differensen mellom høyere sats i 
forbindelse med bosetting av enslige voksne og ordinær sats for voksne. 
 
 
  
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapsmøte 
 
Vedlegg: 
Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger i 2014 og 2015 
         
Vedtak i saken sendes til: Nav Ås, IMDI 
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SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn: 
Integrerings- og manfoldsdirektoratet (IMDI) har i brev av 27.05.2014 anmodet Ås 
kommune om å bosette ytterligere 5 personer for bosettingsåret 2014-2015, minst 15 
personer i 2016 og 15 personer i 2017.  
 
I brevet fra IMDI legges det til grunn at det skal bosettes 10 000 flyktninger i 2014 og 
2015, og at det derfor er ønskelig at Ås kommune øker sitt vedtak for perioden 2014-
2015 med ytterligere 5 plasser. 
 
Videre fremgår det av brevet at, forutsatt at det bosettes 10 000 flyktninger i 2014 og 
2015, vil bosettingsbehovet i 2016 og 2017 bli 8000 pr år ut fra dagens prognose.  
 
Plantall for Ås kommune basert på samarbeid mellom staten og KS er derfor satt til: 
 

- minst 15 personer i 2016 
- minst 15 personer i 2017 

 
 
 
Fakta i saken: 
Formannskapet har i vedtak av 20.11.2013, saksnr F-sak 77/13, besluttet å bosette 
20 personer i 2014 og 30 personer i tidsrommet 2015-2016. Dermed har kommunen 
vedtatt å bosette 50 personer over en treårsperiode (2014-2016). 
 
Anmodning om bosetting av 15 personer i 2016 anses derfor som ferdigbehandlet 
med positiv innstilling. Aktuell sak vil ta for seg anmodning om ytterligere 5 personer i 
2014-2015 samt 15 personer i 2017. 
 
Av kvoten på 20 personer i 2014 er det bosatt 13 personer hittil i år. Bosetting av 3 
nye personer er igangsatt. Forutsatt at det fremskaffes egnede boliger, vil resterende 
4 personer bli bosatt innen utgangen av året eller i løpet av januar/februar neste år.  
 
Treårskvoten på 50 personer skulle i utgangspunktet også inkludere 
familiegjenforente, forutsatt at familiemedlem ankom landet i samme år som 
hovedpersonen ble bosatt i kommunen. Bakgrunnen for å inkludere 
familiegjenforente i kvoten var det økende antallet familiegjenforeninger (FAM) i 
foregående år.  
 
I løpet av bosettingsåret 2014 mottok kommunen kun to personer til FAM. Av disse 
var det én som hadde hovedperson som var bosatt i samme år. Person nr. 2 kommer 
derfor i tillegg til bosettingskvoten. 
 
Det er i skrivende stund uvisst hvor mange personer som kan komme til FAM innen 
utgangen av året.  
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Nasjonalt utvalg (IMDI og KS) for mottak og bosetting av flyktninger anbefaler at 
kommunene planlegger med tanke på et visst antall familiegjenforente i tillegg til det 
antallet kommunen anmodes om å bosette. 
 
Disse er personer som er gjenforent med flyktninger innen fem år etter at de er blitt 
bosatt. Disse har også rett til introduksjonsprogram.  
 
Den viktigste årsaken til at tallet øker er sammensetningen av flyktningene som 
bosettes. De fleste som kommer har fått innvilget flyktningstatus og omfattes dermed 
ikke av underholdskravet for å få innvilget familiegjenforening.  
 
Det utløses for øvrig integreringstilskudd til denne gruppen.   
 
 
Boligsituasjon og andre forhold i vedtaksperioden 2014-2015 
 
Å finne egnede boliger til flyktninger er en utfordring for flyktningeteamet. Dette fordi 
etterspørselen etter boliger i Ås kommune er stor, bl.a. på grunn av et betydelig antall 
studenter og innflytting fra andre kommuner. 
 
Flyktningetjenesten har i teorien disponeringsrett til 25 øremerkede boliger til 
flyktninger, men bildet er helt annerledes i virkeligheten. Mange av leieavtalene for 
flyktningeboliger har gått fra å være tidsbestemte til å være tidsubestemte, hvilket 
betyr at oppsigelse av langtidsbeboere er nesten en umulig oppgave. Dette til tross 
for at leietakerne er i jobb, er selvhjulpne og har evne til å konkurrere med andre i det 
private boligmarkedet.  
 
Tjenesten må derfor bruke mye ressurser på å etablere kontakt med utleiere i det 
private markedet. Leilighetene må være godkjente for utleie, hvilket er nødvendig for 
at det skal utløses rett til statlig bostøtte.  
 
Flyktningetjenesten i Ås har, i likhet med flere andre kommuner, valgt å bosette en 
del enslige voksne i bofellesskap som følge av mangel på boliger. Å bosette 
personer i bofellesskap er imidlertid forbundet med en del utfordringer. Slike 
bosettinger krever betydelig planlegging, bl.a. med sikte på å unngå konflikter blant 
beboere og mellom beboere og naboer.  
 
I tillegg vil det være nødvendig med hastetiltak for å fremskaffe familieboliger, når 
familiemedlemmer ankommer landet på kort varsel på grunnlag av 
familiegjenforening. 
 
Helse- og sosialsjefen har for øvrig nedsatt en prosjektgruppe som er i gang med å 
utarbeide en boligsosial handlingsplan hvor behovet for flyktningeboliger også vil bli 
kartlagt og planlagt.  
 
Satsningen på å bedre boligtilgangen for flyktninger forventes å ha en effekt først 
innen utgangen av 2015 og i løpet av 2016. 
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Vurdering: 
Bosetting av det antallet flyktninger som allerede er vedtatt er en utfordring. Dette 
skyldes i hovedsak mangel på egnede boliger. En økning av bosetting i henhold til 
anmodning fra IMDI vil bli svært utfordrende sett i lys av boligsituasjonen. I tillegg til 
bosetting av flyktninger så har flyktningeteamet en oversikt som viser at det også er 
en del personer i kommunen som ikke har egnet bolig og derfor har behov for annen 
bolig. En ytterligere bosetting utover den vedtatte vil derfor forsterke de boligsosiale 
utfordringene kommunen allerede har.  
 
Det er også en realitet at flyktninger har utfordringer når det gjelder å skaffe seg egne 
boliger når de må konkurrere bl.a. med studenter tilknyttet universitetet i Ås. 
 
Det nivået av bosetting som allerede er vedtatt er en utfordring med tanke på dagens 
personalressurser. En økning av bosetting vil også fordre en tilsvarende økning av 
personellressursene som jobber innenfor området.  
 
En mer målrettet innsats for å løse utfordringene innenfor bolig og arbeid vil også 
kreve mer ressursbruk.  
 
Det vurderes at kommunen ikke har mulighet til å imøtekomme IMDI sin anmodning 
om tilleggsbosetting i perioden 2014-2015. Rådmannen foreslår derfor å besvare 
anmodningen fra IMDI som følger: 
 

1. Ås kommune kan ikke imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratets 
anmodning om å bosette ytterligere 5 flyktninger for perioden 2014-2015 i 
tillegg til vedtak av 20.11.2013 F-sak 77/13. 

 

2. Anmodningen tas med i vurderingen når boligsosial handlingsplan for Ås 
kommune er ferdigstilt. 

 

3. Anmodning om å bosette minst 15 personer i 2017 vil bli behandlet i løpet av 
2015 og etter at boligsosial handlingsplan for Ås kommune er ferdigstilt. 

 
 
Økonomi: 
 
For bosettingsåret 2014 var det anslått ca. 11 millioner i integreringstilskudd. En 
midlertidig beregning viser at innen utgangen av året vil kommunen få overført 
tilskudd på over 12 millioner. Kommunen vil i tillegg motta ca. 1 million i tilskudd når 
restbosetting er gjennomført innen januar/februar neste år.  
 
Prognose for integreringstilskudd i 2015 er beregnet til å være på 12,5 millioner.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
 
Bosetting av det antallet flyktninger som allerede er vedtatt er en utfordring. 
Dette skyldes i hovedsak mangel på egnede boliger og kommunens boligsosiale 
utfordringer. 
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Flyktninger har utfordringer for å skaffe seg egne boliger når de må konkurrere bl.a. 
med studenter tilknyttet universitetet i Ås. 
 
En økning av bosetting vil også fordre økning av personalressursene innenfor 
arbeidsområdet. 
 
Kommunen kan ikke imøtekomme anmodning om bosetting av ytterligere 5 personer 
i perioden 2014-2015. 
Denne anmodningen og anmodning om bosetting av 15 personer i 2017 tas med i 
vurderingen når det jobbes med plan for bosetting av flyktninger fremover og til 
kommunens boligsosiale handlingsplan er ferdigstilt. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
 


