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Sammendrag:  
IMDi har anmodet Ås kommune om å ta imot 15 nye flyktninger i 2020. Rådmannen  
anbefaler at Ås kommune følger IMDis anmodning og bosetter 15 flyktninger i 2020. 
 
Fakta i saken:  
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev av 25.10.19 anmodet  
kommunen om å bosette 15 flyktninger i 2020. IMDi oppfordrer kommunen til å fatte 
vedtak i tråd med antallet i anmodningen. 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 5 100 
flyktninger i Norge i 2020.  
 
Fordeling av flyktninger til bosetting mellom kommunene skjer etter kriterier fra 
Kunnskapsdepartementet (se vedlegg).  
 
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 som 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.  
 
Introduksjonsordningen 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.  
 
Etter vedtak i kommunestyret sak 43/19 har Ås kommune inngått et administrativt 
vertskommunesamarbeid om voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud etter 
opplæringsloven og introduksjonsloven med Frogn og Vestby kommuner. 
Samarbeidet trer i kraft 1. januar 2020.  
 
Ås kommune forventer at samarbeidet vil føre til økt kvalitet i 
introduksjonsprogrammet ettersom et høyere deltakerantall gir mulighet for bedre 
differensiering og individuell tilpasning av programmet. 
 
 
Status for bosetting og integrering i 2019  
Kommunestyret vedtok å bosette 10 flyktninger i 2019. Vedtaket ble gjort 13.02.2019 
i kommunestyrets sak 01/19. De 10 flyktningene ble bosatt i løpet av første halvdel 
av 2019. 
 
Av de 10 bosatte flyktningene ble 4 bosatt i kommunale boliger, mens 6 ble bosatt i 
boliger med kommunal tildelingsrett. Ingen av de 10 bosatte flyktningene i 2019 var 
overføringsflyktninger. 
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Overgang fra deltakelse i introduksjonsprogram til arbeid og utdanning er det 
viktigste måleparametret for integreringen. Her har Ås kommune over en lengre 
periode oppnådd gode resultater. 

    Ås kommune  Hele landet 
2018:    73 %   55 % 
2017:    53 %   48 % 
2016:     45 %   46 % 
2015:    67 %   ---  % * 
2014:    75 %   44 % 
 

* tall på nasjonalt nivå ikke publisert for 2015.  
 

Tallene baseres på kommunenes rapportering av flyktningenes primærbeskjeftigelse 
ved avslutning av introduksjonsprogrammet i kommunen.  
 
Arbeidet med å få flest mulig av flyktningene over i arbeid og utdanning blir fortsatt 
hovedfokus i kommunens integreringsarbeid. Samtidig erkjennes det at god 
integrering kjennetegnes av mer enn hvorvidt de voksne flyktningene kommer i 
arbeid. Flyktningtjenesten i NAV Ås arbeider med hele familier, fra de ankommer Ås, 
og gjennom de første 5 årene som bosatte i Ås kommune.  
 
Bistanden som gis den enkelte flyktning og familie er behovsprøvd, men 
kjennetegnes av tett oppfølging. I familier med barn er flyktningtjenesten gjerne med i 
møter mellom foreldre og skole, for å kunne gi bedre veiledning i foreldrerollen. NAV 
Ås har også et tett samarbeid med barneverntjenesten, både om forebyggende 
informasjonsarbeid og i enkeltsaker.  
 
Arbeid med frivilligheten om fritidsaktiviteter både for voksne og barn er en annen 
viktig del av arbeidet. Her er Ås og Vestby Røde Kors, idrettslagene, og kulturskolen 
viktige samarbeidspartnere.  
 
Med manglende språk- og systemforståelse oppleves også helsevesenet som 
vanskelig tilgjengelig for flere av flyktningene. Flyktningtjenesten bistår i slike saker 
med veiledning, praktisk bistand og koordinering. Særlig i saker som krever 
samarbeid mellom fastleger, kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten 
er flyktningtjenesten deltakelse vesentlig.  
 
For å bedre kunne ivareta det helhetlige integreringsarbeidet i kommunen har 
rådmannen i forslag til handlingsprogram 2020 – 2023 foreslått som tiltak å utvikle 
kvalitetsindikatorer for integreringsarbeidet i Ås. Med dette vil en kunne få et nyttig 
styringsverktøy for administrasjonen samtidig som lokalpolitikere får et bedre 
grunnlag for å gjøre kunnskapsbaserte beslutninger i saker som gjelder bosetting og 
integrering av flyktninger.  
 
Vurdering:  
Rådmannen vurderer at bosetting av 15 nye flyktninger i 2020 kan skje gjennom 
ressursbruk som foreslått i handlingsprogrammet for 2020 -2023.    
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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 enkelte av flyktningene med særlige behov. 
  
Satsene for integreringstilskudd er i 2019 som følger: 
 

 
 
Miljømessige konsekvenser:  
Ingen kjente konsekvenser.  
 
Alternativt vedtak:  
Ås kommune bosetter ikke flyktninger i 2020.  
 
Konklusjon:  
Rådmannen anbefaler at Ås kommune bosetter 15 nye flyktninger i 2020.  
 

 

 

Tilskuddsår Bosettingsår                                            

Integreringstilskudd år 1 2019 

Enslige voksne 237 000 

Voksne 190 500 

Enslige mindreårige 187 000 

Barn 190 500 

Integreringstilskudd år 2  2018 Alle flyktninger 242 000 

Integreringstilskudd år 3  2017 Alle flyktninger 172 000 

Integreringstilskudd år 4  2016 Alle flyktninger 85 500 

Integreringstilskudd år 5  2015 Alle flyktninger 71 600 

Barnehagetilskudd  2019 Barn 0-5 år 26 000 

Eldretilskudd  2019 Voksne over 60 år 171 800 


