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Saker til behandling  

 

K-31/22 
Mottak av flyktninger på bakgrunn av situasjonen i 
Ukraina 
 
Saksbehandler:  Tove Kreppen Jørgensen Saksnr.:  21/03696-21 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 25/22 23.03.2022 

2 Kommunestyret 31/22 23.03.2022 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Ås kommune følger IMDis anmodning og bosetter totalt 120 flyktninger i 
2022.  

2. Det forutsettes at staten dekker alle kostnader til bosettingen.  
3. Kommunedirektøren får fullmakter til å ta nødvendige grep knyttet til 

bosetningen. Dette omfatter både kostnader som kommer i forkant av statlige 

refusjoner, bemanningsmessige grep samt grep for å sikre flytningene et sted 
å bo. 

4. Det gis en tilleggsbevilgning til frivillige lag og foreninger i kommunen på     
kr 198 000,- med utgangspunkt i en sum pr flyktning på 2000,-. Beløpet 
dekkes av disposisjonsfond. 

 
 

 
Ås, 22.03.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Tove Kreppen Jørgensen 
kommunedirektør kommunalsjef helse og mestring 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 
Vedlegg:  

 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Med krigen og flyktningkrisen i Ukraina som bakteppe har kommunedirektøren 
anbefalt på oppmoding fra integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDI) å kunne 

bosette inntil 100 flyktninger inkludert de 22 som kommunen allerede har sagt ja 
til i sak 5/22. På dette tidspunktet forelå ikke ferdig kartlegging av ulike 

tjenester og oversikt over nødvendig kapasitet i kommunen.  
 
IMDI anmodet i sin henvendelse til kommunene 18.3.22, om å øke antallet 

bosettinger utover det antall som kommunene meldte inn uken før. Ås kommune 
anmodes om å bosette 120 flyktninger inkluder de 22 som allerede er vedtatt. 

 
Kommunedirektøren anbefaler å si ja til å bosette 120 flyktninger. 

 
Fakta i saken: 
Krigen og flyktningkrisen i Ukraina gjør at myndighetene forventer at 

kommunene må kunne bosette flere flyktninger enn de man allerede har sagt ja 
til på anmodning fra IMDI. 

 
Ås kommune har i sak 5/22 sagt ja til å integrere 22 flyktninger i 2022. 
På bakgrunn av signalene fra myndighetene er kommunen i gang med å 

utarbeide en plan for mottak av flere personer enn de 22 som allerede er vedtatt 
mottatt. 

I møte med IMDI 17.3.22 ble det gitt signaler på at kommunene vil bli bedt om å 
bosette flere flyktninger enn kommunene selv har meldt inn. Dette med 
bakgrunn i antatte beregninger for antall flyktninger som kommer til Norge i 

2022. 
 

Ås kommune har gjennom mange år arbeidet godt og målrettet for å være et 
inkluderende internasjonalt samfunn. Vi er en vekstkommune med mange nye 
innbyggere hvert år som kommer fra hele Norge og hele verden. Ca 25% av 

innbyggerne i Ås kommer fra 120 land. Ås internasjonale kultursenter ved 
kulturskolen ble etablert i 2009 og Ås er utnevnt som nasjonalt eksempel på 

grunnlag av hvordan vi arbeider med inkludering. Frivilligheten er en stor del av 
integreringsarbeidet i Ås. 
 

Vurdering: 
Den situasjonen som har oppstått i Ukraina stiller tidligere vedtak om mottak av 

antall flyktninger i et annet lys. Det er krevende å anta ett antall for hvor mange 
flytninger vi «bør» ta om kommunen skal ta sin andel. Kommunedirektøren har 
valgt å legge følgende til grunn:  

Det er over 3 mill flyktninger på flukt fra Ukraina til Vest-Europa. 
Flyktningestrømmen er på ingen måte over og det antas fra myndighetene at 

man kan motta 30 000 flyktninger i Norge i 2022. Det er gitt signaler om at 50% 
av flyktningene som kommer er barn under 14 år. Videre registreres det at det i 
stor grad er mødre, barn og eldre som flykter, pga. utreiseforbud fra Ukraina for 

alle menn mellom 18 og 60 år.  
På forespørsel fra IMDI har kommunedirektøren foreslått å kunne bosette inntil 

100 flyktninger inkludert de 22 som kommunen allerede har sagt ja til. IMDI har 
anmodet kommunen om å bosette 120 flyktninger. 
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Ås kommune ved NAV Ås har gode retningslinjer og rutiner for mottak av 
flyktninger som vil være gjeldende også for dette mottaket. 

 
Å skaffe boliger er et av områdene som kan være krevende å skaffe til veie. Det 
gledelige er at Ås har mange villige innbyggere og kommunen har bedt alle som 

har private boliger til disposisjon å melde fra. Det er igangsatt et arbeid hvor 
kommunen går igjennom boligstandard på de ulike boligene som er innmeldt for 

å sikre denne i tråd med lovverket. Det er ikke klart hvor mange personer som 
ønsker midlertidig bosetting og hvor mange som vil ha behov for permanent 
bosetting. 

 
I tillegg til private enheter er Studentskipnaden positive til å inngå et samarbeid 

med kommunen og kan stille mellom 30 og 40 hybler til disposisjon midlertidig. 
Det er også vurdert at 2.etg med 20 rom på nye Moer kan brukes til midlertidig 

bosetting. Blir kommunen bedt om å ta imot flere enn 120 personer må man 
vurdere å ta i bruk haller, turist bygninger som Kinnsåsen og Breivoll etc.  
Boliger og helsetjenester er det mest kritiske for hvor mange flyktninger Ås kan 

bosette. 
Flyktningene må regne med å bytte bosted. Ved bosetting etter integreringsloven 

må det tilbys egnede og godkjente boliger. Hvis det gis unntak for disse kravene 
på grunn av den akutte situasjonen, kan de øvrige alternativene som skisseres 
ovenfor benyttes og det kan være mulig for kommunen å bosette flere 

midlertidig. 
 

Dette er flyktninger fra vårt nærområde der vi må ta et særlig ansvar. Gjennom 
mange arbeidsinnvandrere fra Ukraina har man sett at dette er en nasjonalitet 
som lett finner seg til rette i Norge.  

Det vil være mange med høy utdanning og på bakgrunn av deres kompetanse vil 
flere kunne gjennomføre et forkortet introduksjonsprogram. Det er lett å 

mobilisere frivillige i arbeidet da dette oppleves å være en konflikt som i stor 
grad berører oss.  
Flyktningene fra Ukrainia har fått innvilget kollektiv beskyttelse og rett til 

bosetting etter integreringsloven. Det betyr at de i tillegg til 
introduksjonsprogram har rettigheter og plikter som andre innbyggere i 

kommunen. 
Det skal i tillegg til boliger sikres ulike tjenester for de personene som kommer. 
Det må organiseres mottak, bosetting og koordineres tjenester på tvers av 

fagområder. Mottaket i kommunen i regi av NAV, må styrkes betraktelig sammen 
med Læringssenteret og andre oppgaver. Utvidelse av lokaler vil være en del av 

denne vurderingen. 
Kapasitet i barnehage, skole, språkopplæring og integreringsprogram 
gjennomgås. Planlegging av disse tjenestene vil ta utgangspunkt i det konkrete 

antallet personer fra IMDI. 
NMBU ønsker blant annet å bidra til integrering av studenter. 

 
Den mest sårbare tjenesten etter 2 år med pandemi er helsetjenesten som skal 
tilbys. Signalene fra UDI er at flyktningene har helseplager og er traumatiserte. 

Første del av helsesjekk og undersøkelser er tenkt gjennomført i asylmottak, 
men praksis så langt er at denne oppgaven skyves over til kommunene grunnet 

manglende kapasitet i det nasjonale mottakssenteret i Råde. Dette øker presset 
på helsetjenesten. 
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I kommunen vil man ta høyde for fastlegeoppgaver, helsestasjon, 
skolehelsetjeneste, samtale og psykisk helsetjeneste. Det er gjort gode 

erfaringer og bygget mye kompetanse/ressurser i pandemitiden som vil trekkes 
inn i arbeidet med flyktninger. Fastlegekapasiteten i kommunen er allerede 
presset. Denne må styrkes for å kunne ta imot flyktningene. Det etableres et 

tverrfaglig helseteam på tvers av tjenestene i kommunen. 
 

Samarbeidet med frivillige vil være sentralt.  
Frivilligheten mobilisert ved registrering på nett av enkeltfrivillige ved 
Frivilligsentralen, og det er avholdt samarbeids- og koordineringsmøte for 

frivillige organisasjoner og foreninger. Det er allerede en betydelig innsats som 
ytes av de frivillige, og det er stor vilje til samarbeid med kommunen og med 

hverandre.  
Av områder som frivilligheten bidrar på kan nevnes; helse, språk, møteplasser, 

aktiviteter, oppfølging og veiledning. 
120 flyktninger er mer enn fem ganger mer enn det planlagte antallet, noe som 
er krevende for tjenestene. Vi er derfor avhengig av et godt samarbeid med de 

meget gode ressursene som frivilligheten representerer. Med et videreutviklet 
samarbeide basert på all tidligere erfaring kan vi bidra til at de som kommer til 

Ås fra grusomme opplevelser i sine hjemland får et så godt liv som mulig hos oss 
i den tiden de er her. 
Den store innsatsen som frivillige yter i denne situasjonen bør imøtekommes 

med en økonomisk stimulering for å kompensere noe for arbeidsmengde og 
utgifter som organisasjoner og lag har i dette arbeidet. Formannskapet har 

allerede bevilget kr 2 pr innbygger til dette formålet som utgjør ca kr 42.000. 
Sett i relasjon til den store utfordringen kommunen og Ås-samfunnet har i 2022 
med denne oppgaven foreslås det at det bevilges et tilleggsbeløp til å stimulere 

samarbeidet med frivilligheten. Det totale beløpet som stilles til rådighet kan 
beregnes ut ifra en sum pr flyktning 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Dette vil gi betydelig kostnader, både til lønn, mat, oppgradering av tjenester, 

fritidstilbud, transport løsninger, bolig etc. Det forutsettes at staten dekker alle 
kostnader. 

 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen kjente 

 
Alternativer: 

Ås kommune sier nei til å bosette utover allerede vedtatt antall flyktninger som 
er 22. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Situasjonen man står i Ukraina er ekstrem og den angår vårt nærområde. Norge, 

og dermed Ås kommune bør stille opp, og det må skje fort. Denne saken har 
derfor ikke vært gjennom den kvalitetssikring og bearbeiding man normalt har i 
slik saker.  

Det antall flyktninger man her skisserer med mobilisering av kommunens 
apparat sammen med frivillige og private utleiere vil kreve store løft for 

kommunen. Derfor må det fokuseres mere på hvor mange kommunen rettmessig 
bør motta enn hva man føler seg klare for, og så må mottak og tjenester 

tilpasses etter dette. Det vil kreve innsats også fra innbyggere gjennom 
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frivillighet og private løsninger i en helt annen grad enn man normalt har i 
håndtering av flyktninger, men kommunedirektøren opplever at Ås samfunnet er 

klar for dette.  
 
Følgelig anbefaler kommunedirektøren at Ås kommune sier ja til å motta inntil 

120 flytninger inkludert de 22 som kommunen allerede har forpliktet seg til å 
integrere. 

Dette vil utfordre kommunen betydelig, men ut fra sikkerhetssituasjonen i Nord-
Europa mener kommunedirektøren dette er riktig.  
 

Det er samtidig viktig å fokusere på de ressursene disse flyktningene kan 
representere. Gjennom sin erfaring og utdannelse vil mange på en god måte 

kunne bidra i samfunnet fremover. Avslutningsvis vil kommunedirektøren 
understreke at man i denne situasjonen må ha en holdning til at «veien blir til 

mens vi går» og «godt nok». Man kan ikke følge alle standarder slik man normalt 
gjør, og vil måtte godta provisoriske løsninger. Alternativet er mennesker som 
sover uten tak over hodet i grenseområdene mot Ukraina. Da må fleksible 

løsninger og kreativitet ligge til grunn for å kunne hjelpe. 
 

Det innstilles på en bevilgning til frivillige lag og foreninger i kommunen som yter 
en særlig innsats for flyktninger som kommer til Ås og integrering av disse. 
Beløpet beregnes ut fra en sum på kr 2.000 pr flyktning – totalt kr 240.000. 

Dette innebærer en tilleggsbevilgning på kr 198.000 når det tidligere vedtaket 
fra formannskapet tas med. Beløpet kan dekkes av disposisjonsfondet eller det 

økte integreringstilskuddet som vil komme ved at Ås tar imot flere flykninger enn 
beregnet. 
 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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