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Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 og 2015

IMDi Øst har tidligere anmodet Ås kommune om bosetting av 20 flyktninger i 2014

og 15 flyktningeri 2015. I sitt vedtakfor 2014 har Åskommuneinkludert
familiegjenforente. IMDi Øst takker for Ås kommunes vedtak om bosetting av

flyktninger i tråd med IMDis anmodningfor 2015.

På bakgrunnav at det skal bosettes10000flyktninger både i 2014 og 2015, ber vi
Åskommuneomå økevedtaketfortoårsperioden2014-2015med5 plasser.
Henvendelsen er basert på samarbeidsavtalen mellom staten og KS.

Forutsatt at det bosettes 10 000 flyktninger i 2014 og 2015, vil bosettingsbehovet i

2016 og 2017 bli 8 000 per år ut fra dagens prognoser. Dette gir følgendeplantall
for kommunen i 2016 og 2017:

- minst 15 nyankomne flyktninger i 2016

- minst 15 nyankomne flyktninger i 2017

Kommunene gjør en stadig bedre jobb med å bosette flyktninger. Fra 2012 til i dag

øker kommunenes vedtak fra under 6000til 7600 plasser per år. Bosettingen skjer
også jevnere gjennom året og plassene utnyttes raskere enn før. Flere kommuner

enn før over hele landet ser bosetting av flyktninger i sammenheng med

sysselsetting og befolkningsutvikling.

Nasjonalt utvalg for bosetting har satt som mål at kommunene skal tilby 10000

bosettingsplasser i 2014 og 2015. Dette målet er også lagt til grunn for

samarbeidsavtalen mellom staten og KS om bosetting av flyktninger som ble fornyet

22.april 2014. Staten og KS har en løpende dialog om rammebetingelser som gjør

kommunenei stand til å bosetteflere flyktninger.Tilskuddenesom utløsesved



bosetting av flyktninger er økt. I vedlegget til dette brevet er det redegjort nærmere

for bakgrunnen for anmodningen og hvilke tilskudd som utløses ved bosetting.

Vi vii understreke betydningen av presise vedtak for antall flyktninger som skal
bosettes. Vi ber om at det ikke fattes vedtak som inkluderer familiegjenforente eller

begrensermulighetenetil å gjennomførebosettingsarbeidet.Vedtak må fattes uten
forbehold. IMDi oppfatter at alle vedtak er bindende for begge parter. Skulle det av

spesielle grunner ikke la seg gjøre å realisere alle plassene, ber vi om at ubenyttede

plasseroverførestil nesteårs bosetting.

Forå legge til rette forjevn og forutsigbar bosetting i årene 2014-2015, ber vi om

kommunens svar på anmodningen innen 1. september 2014. Ta kontakt med Arezo

Banafsheh aba@imdi.no tlf. 406 00 204 i IMDi Øst hvis dere ønsker mer informasjon

om anmodningen eller bosetting av flyktninger generelt. IMDi er også på tilbudssiden

når det gjelder å delta på møter med ledelseni kommunen,eventuelt sammenmed
andre statlige etater. IMDi vil blant annet samarbeide med fylkesmannen om

oppfølgingen av dette brevet.

Vedtaket bes sendt skriftlig til IMDi Øst og på e-post til post@imdi.no med kopi til KS

v/Nina Gran; nlna.gran@ks.no. Anmodningen er utarbeidet i samarbeid med KS. Vi

viser til vedlagt brev fra KS.

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Ås kommune!

Med vennlig hilsen

for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

Morten Tjessem  Ba afsheh

seksjonsleder rådgiver

 

Kopi:

Fylkesmannen

KS
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Vedlegg

Nærmere om bakgrunnen for anmodningen

Staten ved IMDi anmodet i fjor kommunene om å bosette 10707 flyktninger i 2014.

Alle landets kommuner er bedt om å bosette flyktninger. Kommunene har hittil
vedtatt å bosette7557 flyktninger i år, og IMDisprognosebasert på siste signaler
er at kommunene vil vedta 7700 plasser.

Medet årlig nivå på om lag 8000 bosettingsplasservil kommuneneha stor nok
kapasitet til å bosette det årlige forventede antallet nye flyktninger, i følge siste

prognoser.Bosettingsbehovetfor 2014 er imidlertid økt til 12000og målet er å
bosette 10000 flyktninger både i 2014 og 2015. Grunnen til det økte behovet er at
flere asylsøkere har beskyttelsesbehov og får innvilget oppholdstillatelse, at UDI har
effektivisert sin saksbehandling, og at kommunenes kapasitet ikke har økt
tilsvarende.

Det er i dag over 5500 flyktninger i asylmottak med oppholdstillatelse og som venter
på å flytte til en kommune.Over700 av disseer barn i familier, hvor av 200 barn
har bodd mer enn tre år i asylmottak.

For å få bosatt det store antallet bosettingsklare flyktninger som venter i mottakene,
trengs det en særlig innsats fra kommunene i 2014 og i 2015. Nasjonalt utvalg for
bosetting mv., som er et partssammensatt utvalg fra staten og kommunene, har satt

som mål at kommunene skal tilby 10000 bosettingsplasser i 2014 og 2015.

Dette målet er også lagt til grunn for samarbeidsavtalen mellom staten og KS som
ble fornyet 22.april 2014. Samarbeidsavtalen skal bidra til økt bosetting av
flyktninger som har fått opphold i Norge.
http://www.reqierinqen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nvheter/ZO14/Avtale-om-a-bosette-

flere-flvktninqer-.html?id=757459

Nasjonalt utvalg har bestemt at IMDi skal rette en ny henvendelse til kommunene
om å fatte vedtak om de manglende plassene i 2014 og 2015. Dersom kommunene
vedtar 10000 plasser i 2014 og 2015, tilsier prognosene at det vil være behov for å
bosette 8000 flyktninger i årene 2016 og 2017. Dersom kommunene vedtar færre
enn 10000 plasser i 2014 og 2015, vil bosettingsbehovet i 2016 og 2017 Øke
tilsvarende.

Bosettingsbehovet for enslige mindreårige er fastsatt til å være 480 i 2014, mens
behovetfor 2015 - 2017 vil være på 430 per år.

Kommunene mottar ulike tilskudd fra staten for å dekke kommunale utgifter som
følger av bosetting og integrering av flyktninger. Tilskuddene utgjør 8,2 milliarder
kroner i 2014. Da er ikke ordinære overføringer til kommunene tatt med. For å
stimulere til økt bosetting har regjeringen styrket integreringstilskuddet med 327,8
millioner kroner i 2014. Nærmere informasjon om ulike økonomiske virkemidler ved
bosetting av flyktninger, finnes på IMDis hjemmesider
http://www.imdi.no/no/Tilskudd/.

Å finne egnet bolig til flyktninger kan være en utfordring. Det er avgjørende at
kommunenes vedtak om bosetting følges opp gjennom boligplan og aktiv bruk av
Husbankens ordninger. Husbanken i din region kan kontaktes v/ regiondirektør Guri
Bergopå tlf 22 96 18 14/815 33 370. Det visesogsåtil nærmereinformasjonpå
Husbankens hjemmesider.
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Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre
kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre kommunale
oppgaver inn i faste og planlagte former, basert på flerårige vedtak og plantall. Det
forventede antallet flyktninger det er behov for å bosette i den enkelte kommune de
kommendeår, skal fremgå av plantall somgir kommunenegod forutsigbarhet. IMDi
vil hvert år gi kommunene oppdaterte plantall for kommende 3-års periode.

Dagens bosettingsmodell er en "solidaritetsmodell". Med dette menes at dersom én
kommune som blir anmodet om å bosette flyktninger svarer nei eller fatter vedtak
som er lavere enn IMDis anmodning, må antallet flyktninger fordeles på de øvrige
bosettingskommunene. Modellen er basert på samarbeidsavtalen mellom staten og
KS.

Det er et prinsipp at flyktninger skal bosettes i kommuner over hele landet.
Kommunen må ha et tilpasset tjenestetilbud, herunder introduksjonsprogram og
opplæring i norsk og samfunnskunnskap til de som bosettes, slik at de kan komme i
arbeid eller gå videre til kvalifisering og utdanning.

Norges internasjonale forpliktelser innebærer å ta imot mennesker som er utsatt for
forfølgelse i sine hjemland. Bosetting av flyktninger er ikke bare en humanitær
oppgave. Flyktninger utgjør også en ressurs. Både privat og offentlig sektor vil ha
behov for mer arbeidskraft i årene fremover. Gjennom gode kvalifiseringsprogram
kan kommuner skreddersy kompetanse som arbeidslivet trenger.

En betydelig andel av de voksne flyktningene er enslige ved bosettingstidspunktet,
men en del har familie i hjemlandet som kan forventes å komme til Norge. At
flyktninger får familien sin til landet vil være positivt for integreringen og kan bidra til
befolkningsutvikling, men kan også innebære utfordringer med boliger og kapasitet i
kommunene. Det anbefales derfor at kommunen har fokus på at det kan komme
familiegjenforente i tillegg til de som bosettes. Familieinnvandrede til personer i
målgruppen for integreringstilskudd, utløser også tilskuddet. Se www.imdi.no for mer
informasjon om tilskuddsordningene.

IMDi bistår gjerne med ulike tiltak sammen med våre samarbeidspartnere for å legge
til rette for bosetting. Dette inkluderer:

0 Langsiktig planlegging av bosettings- og kvalifiseringsarbeidet; derunder
samarbeidsavtaler med IMDi og Husbanken, flerårige vedtak og jevn bosetting.
- Tilgjengelige tilskudd fra staten som er ment å dekke kommunale utgifter ved
bosetting og integrering av flyktninger (integreringstilskudd, norsktilskudd, særskilt
tilskudd for enslige mindreårige, tilskudd ved bosetting av personer med alvorlig,
kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker, Husbankens
boligfinansieringsordninger mv).
~ Prioritering av tilskudd til utleieboliger innenfor dagens budsjett.
0 Større og mer fleksibel bruk av Husbankens startlån.

- Profesjonell bruk av det private leiemarkedet, hvor dette ses som en parallell
løsning til bruk av kommunale boliger ved bosetting av flyktninger.

Mer utfyllende informasjon om tilskuddsordninger, rundskriv med mer i forbindelse
med bosetting av flyktninger, finnes på IMDi sine hjemmesider: www.imdi.no. Ta
gjerne kontakt med IMDi hvis dere ønsker mer informasjon om anmodningen eller
bosetting av flyktninger generelt.
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