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Ås, 15.01.2019 

 
 

Malin K. Aamodt, 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 07 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Jan Einbu.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Referatsaker  

Saknr Arkivsak Tittel 

1/19 18/00007-119 Melding om delegert vedtak (delegert helse- og 
sosialsjef) – Ambulerende skjenkebevilling 

2/19 18/00007-124 Melding om delegert vedtak (delegert helse- og 
sosialsjef) –  Skjenkebevilling - Enkeltanledning 

3/19 18/00007-125 Melding om delegert vedtak (delegert helse- og 
sosialsjef – Skjenkebevilling 

4/19 18/00007-126 Melding om delegert vedtak (delegert helse- og 
sosialsjef) – Utvidet skjenkebevilling 

5/19 18/00947-15 Saksutskrift Kommunestyret 21.11.2018 Søknad om 
permisjon fra kommunale verv - Wenche Berg (Ap) 

6/19 18/00953-7 Melding om delegert vedtak av helse- og sosialsjef, 
Serveringsbevilling - Kaffe Bella Royal AS 

7/19 18/02682-27 Melding om delegert vedtak av helse- og sosialsjef, 
serveringsbevilling Dus Veikjøkken AS, org.nr. 920 
871 194. 

8/19 19/00202-1 Informasjon til kommuner og bydeler om overføring av 
Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus 
HF fra 1.februar 2019. 

 
 

Orientering  

Orientering ved kommunalsjef helse og mestring: 

 Orientering om Handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022, konsekvenser 
og omstillingsbehov 
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Saker til behandling  

HHS-1/19 
Bosetting av flyktninger 2019 - saksfremlegg 
 
Saksbehandler:  Anders Glette Saksnr.:  19/00067-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 1/19 23.01.2019 
2 Formannskapet 2/19 30.01.2019 
3 Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i 2019. 
 
 
Ås, 11.01.2019 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Kommunalsjef for helse og mestring 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskap 
Kommunestyret  
 
Vedlegg: 
Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Nav leder 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag:  

IMDi har anmodet Ås kommune om å ta imot 20 nye flyktninger i 2019. Fordeling av 
flyktninger til bosetting mellom kommunene skjer etter nye kriterier fra 
Kunnskapsdepartementet. Kommuner med gode resultater i introduksjons-
programmet og muligheter for arbeid skal bosette flere, mens områder med høy 
innvandrertetthet og kommuner med dårlige resultater skal ta imot færre flyktninger 
enn tidligere. På bakgrunn av de nye kriteriene blir Ås kommune bedt om å øke sin 
andel av bosettingen for 2019, og dermed ta en større belastning enn andre. 
 
Rådmannen mener at kommunen ikke er i stand til å ta hele denne tilleggs 
utfordringen, og anbefaler derfor at Ås kommune bosetter 10 flyktninger i 2019, som 
tidligere vedtatt. 
 
Fakta i saken:  
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev av 12.12.18 anmodet  
kommunen om å bosette 20 flyktninger i 2019. 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 5 350 
flyktninger i Norge i 2018, av disse vil 3 000 være overføringsflyktninger.  
 
Fordeling av flyktninger til bosetting mellom kommunene skjer etter nye kriterier fra 
Kunnskapsdepartementet. Kommuner med gode resultater i 
introduksjonsprogrammet og muligheter for arbeid skal bosette flere, mens områder 
med høy innvandrertetthet og kommuner med dårlige resultater skal ta imot færre 
flyktninger enn tidligere.  
 
På bakgrunn av de nye kriteriene blir Ås kommune bedt om å øke sin andel av 
bosettingen for 2019. 
 
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.  
 
Introduksjonsordningen er det viktigste virkemiddelet for integrering av flyktninger 
som bosettes i en kommune. NAV Ås har et hovedansvar for 
introduksjonsprogrammet i Ås kommune. Voksenopplæringen står for undervisning i 
norsk og samfunnskunnskap, grunnskole for voksne og annen undervisning som 
inngår i flyktningenes introduksjonsprogram.  
 
Status for bosetting og integrering i 2018:  
Kommunestyret vedtok å bosette til 10 flyktninger i 2018. Vedtaket ble gjort 
14.02.2018 i kommunestyrets sak 03/18. 05.07.2018 ble det gjort vedtak om å ta 



Ås kommune 

Hovedutvalg for helse og sosial 23.01.2019  Side 5 av 7 

 

imot ytterligere 6 flyktninger etter tilleggsanmodning fra IMDi. Av en total kvote på 16 
ble 14 flyktninger bosatt i 2018. De resterende to vil bli bosatt i løpet av første tertial 
2019. 
 
Av de 14 bosatte flyktningene ble 12 bosatt i kommunale boliger, mens 2 ble bosatt i 
boliger med kommunal tildelingsrett. 7 av de 14 bosatte kom som 
overføringsflyktninger. NAV Ås erfarer at bosetting av overføringsflyktninger har vist 
seg betydelig mer ressurskrevende enn bosetting og integrering av ordinære 
flyktninger fra mottak, og integreringsløpet vil bli betydelig lengre. 
 
Samtidig rapporteres det at en økende andel av flyktningene som kommer til Norge 
har psykiske og fysiske helseutfordringer. Dette gjenspeiles blant flyktningene som 
bosettes i Ås. Dette utfordrer bildet, da veien til integrering er lang og mange vil være 
mottakere av tjenester og trygd hele livet. 
 
Overgang fra deltakelse i introduksjonsprogram til arbeid og utdanning er det 
viktigste måleparametret for integreringen. Her har Ås kommune over en lengre 
periode oppnådd resultater som ligger under departementets mål, men nær eller litt 
over landsgjennomsnittet.  
 
I regi av omstillingsprosjektet ble det i mars 2017 satt ned en arbeidsgruppe til å 
ferdigstille en igangsatt tjenesteanalyse av introduksjonsordningen i kommunen. 
Arbeidsgruppen leverte også en rapport med anbefalinger til organisering og 
forbedringstiltak basert på analysens funn. Tjenesteanalysen og arbeidsgruppens var 
til behandling i kommunestyret 22.11.2017.  
 
Arbeidsgruppen fant at det på tvers av de involverte enhetene erfares at kommunens 
helsetilbud til flyktninger er vanskelig tilgjengelig og dårlig tilpasset behovene. Det ble 
derfor i 2017 anbefalt som tiltak at det etableres en flyktninghelsetjeneste bemannet 
med helsesøster med spesialisering i psykisk helse.  
 
Vurdering:  
I vedtatt budsjett for 2019 var det lagt til grunn bosetting av 10 nye flyktninger i 2019 
og videre bosetting på samme nivå i årene 2020 - 2022. Dette ble gjort på bakgrunn 
av prognoser fra IMDi om et bosettingsbehov på linje med behovet i 2018, og før 
utfallet av nye fordelingskriterier ble gjort kjent. 
 
I handlingsprogrammet ble det vedtatt større budsjettreduksjoner ved NAV Ås og 
voksenopplæringen basert på redusert bosetting og lavere deltakertall ved 
voksenopplæringen.  
 
Rådmannen vurderer at mottak av 10 nye flyktninger i 2019 kan skje gjennom vedtatt 
planlagt ressursbruk i involverte tjenester, og dermed en omstilling og effektivisering.    
 
En eventuell bosetting i tråd med anmodningen for 2019, og videre bosetting på 
samme nivå i årene fremover vil kreve budsjettreguleringer. Basert på endrede 
behov i gruppen anbefales ikke bosetting i tråd med anmodningen uten at 
kommunens integreringsinnsats styrkes. En slik styrking kan skje ved at den 
økonomiske rammen til NAV Ås styrkes tilsvarende en 100 % stillingsressurs. Ås 
kommunale fastlegekontor styrkes med en 50 % stillingsressurs som helsesøster for 
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flyktninger. Voksenopplæringen styrkes med en 50 % ressurs som konsulent for 
introduksjonsprogrammet  
 
Styrkingen av disse tjenestene kan skje gjennom disponering av økt 
integreringstilskudd. 
 
Økonomiske konsekvenser:  
Kommunestyret vedtok i forbindelse med Handlingsprogram 2019-2022 en omstilling 
og reduksjon i tjenesten som følger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette betyr at kommunen i utgangspunktet har planlagt og vedtatt å effektivisere og 
redusere denne tjenesten. 
 
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. Ut over dette dekkes ingen ting på 
tross av at personene kan ha behov for kommunale tjenester og tilskudd hele livet.  
 
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. 
  
 
 
 
 

  
2019 2020 2021 2022 

A Tekniske justeringer  -222   -222   -222   -222  

B Konsekvensjusteringer   -2 135   -1 435   -735   -35  

1 Redusert intro.stønad /sos.hjelp - færre flyktninger  -2 135   -2 135   -2 135   -2 135  

2 Demografisk vekst   700   1 400   2 100  

C Styrking  650   650   650   650  

3 Kriseteam ny organisasjonsmodell  650   650   650   650  

D Effektivisering/Reduksjon   -1 350   -2 200   -3 200   -3 200  

4 Omstilling og reduksjon i tjenesten  -1 350   -2 200   -3 200   -3 200  

  Sum endringer (B+C+D)  -2 835   -2 985   -3 285   -2 585  

 
1. Redusert antall introdeltakere gjør at kostnader til introduksjonsstønad reduseres med 2,135 mill. kr fra 

2019. 

2. Det forventes økte kostnader i tjenesten som følge av vekst i befolkningstall. Det er lagt til grunn 1,5 % 

vekst årlig. Dette gir 700 000 kr i økt ramme fra 2020. 

3. Som følge av at det 25. juni 2018 ble innført en ny vaktordning for kommunens kriseteam økes de årlige 

utgiftene til kriseteamet med 650 000 kr. 

4.  Rådmannens forslag til omstilling og reduksjon i tjenesten er: 

 Redusert antall flyktninger fører til redusert integreringstilskudd. Omfanget av tjenesten må derfor 

reduseres 

 Legge ned arbeidstreningsgruppa grunnet lav deltagelse 

 Redusere kostnader knyttet til sosialhjelp 
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Satsene for integreringstilskudd er i 2019 som følger: 

 

I handlingsprogram 2019 – 2022 er det budsjettert med inntekter fra 
integreringstilskudd basert på allerede bosatte flyktninger, 10 nye flyktninger i 2019 
og ytterligere 10 flyktninger årlig i perioden 2019 – 2022. Tabellen under viser 
prognosen som er grunnlaget for vedtatt budsjett sammenlignet med forventede 
inntekter ved bosetting av 20 flyktninger i 2019 og videre bosetting av 20 årlig i 
resten av budsjettperioden. 
 

År 

Forventet statlig 
integreringstilskudd 

Forventet statlig 
integreringstilskudd 

Ved bosetting av 10 flyktninger årlig Ved bosetting av 20 flyktninger årlig 

2019:  
  

21 146 000 23 136 000 

2020: 
  

16 761 000 21 754 000 

2021: 
  

14 413 000 21 168 000 

2022: 
  

12 969 000 20 864 000 

 
 
 

Miljømessige konsekvenser:  
Ingen kjente konsekvenser.  
 
Alternativt vedtak:  
Ås kommune bosetter 20 flyktninger i 2019 i tråd med anmodningen fra IMDi.  
 
NAV Ås, det kommunale fastlegekontor og voksenopplæringen styrkes for å kunne 
møte utfordringene ved økt bosetting. Omstillingskravet for dette tjenesteområdet for 
perioden 2019-2022 reduseres og legges til andre områder. 
 
 
Konklusjon:  
Rådmannen anbefaler at Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i 2019 i tråd med 
budsjett og planlagt ressursbruk i enhetene. 
 

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 
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