
Inderøy kommune
7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Hovedutvalg Folk

Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg.

Dato: 20.10.2009

Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Per Ørjan Hansen Solbjørg Kirknes
Leder                                                                                                 sekretær
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Inderøy kommunestyre

Bosetting av flyktninger

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune inngår avtale med IMDI om bosetting av 15 personer i 2010 eller fra det 
tidspunkt et hensiktsmessig boligtilbud kan etableres. Rådmannen gis fullmakt til å organisere 
gjennomføringen.

Vedlegg
1 Anmodning om bosetting av flyktninger 2010.

Bakgrunn
I brev datert 21.09.2009 skriver IMDI: På bakgrunn av bosettingsbehovet og samarbeidsavtalen 
anmoder IMDI Inderøy kommune om å bosette 15 personer i 2010. Familiegjenforente 
kommer i tillegg.

Kommunestyret fattet i sak 18/00 slikt vedtak:
1. Inderøy kommune vedtar å ta imot 30 flyktninger.
2. Mottaket gjennomføres i samarbeid med UDI.
3. Rådmannen får fullmakt til å planlegge gjennomføringen.
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I april 2001 ble det inngått avtale med UDI om bosetting av 4 familier med til sammen 30 
personer. Familiene ble bosatt i boliger som Inderøy kommune leide av Stiftelsen Rostad.

Kommunestyret fattet i sak 63/01 slikt vedtak:
Inderøy kommune tar i mot 15 flyktninger for 2002. I løpet av 2001 og 2002 vil Inderøy 
kommune ta i mot omkring 45 flyktninger. I fremtiden ønsker Inderøy kommunen å 
opprettholde et nivå hvor kommunen mottar integreringstilskudd for ca 45 flyktninger.

Inderøy kommune bosatte flyktninger i tråd med vedtaket, og summen av bosatte etter avtale 
med UDI, familiegjenforente og avtaler med andre kommuner, var på det meste på rundt 60.

I 2004 ble behovet for bosetting betydelig redusert. Inderøy kommune hadde en samforståelse 
med UDI om at flyktninger primært ønsket å bosette seg i større kommuner, og at disse 
kommunene hadde kapasitet til å dekke behovet som var. De 2 siste familiene ble bosatt i 2005.
Flyktningtjenesten ble nedbygd og til slutt avviklet. 2009 er siste året Inderøy kommune mottar 
integreringstilskudd.

Det bor i dag rundt 30 personer i Inderøy kommune som er bosatt i tråd med vedtaket i 2001.
Det er en gjennomgående trend nasjonalt at flyktninger flytter til tettere befolkede deler av 
landet når perioden med integreringstiltak er over, det er ikke et særskilt fenomen for Inderøy 
kommune.

Vurdering

Siste politiske vedtak er fra 2001, og samarbeidsavtalen med UDI, nå IMDI, er ikke formelt sagt 
opp. Rådmannens vurdering er at dette ikke er avgjørende for de vurderinger som må gjøres i 
forhold til foreliggende anmodning. Dagens status er kjent og erkjent, både politisk og 
administrativt. Det er like vel en viktig premiss at kommunestyret i 2001 hadde svært en 
offensiv holdning til framtidig bosetting av flyktninger.

Dagens tilskuddsordninger er gode, og vil etter rådmannens vurdering være tilstrekkelig til å 
ivareta de tjenestene som bosettingen krever. En tilleggseffekt er at rammeoverføringene til 
kommunen øker som følge av ny bosetting, størrelsen avhenger av hvilke aldersgrupper som til 
slutt blir bosatt.

Den største utfordringen er tilgang på boliger. Inderøy kommune hadde i 2002 avtale med 
Stiftelsen Rostad om framleie av 7 boliger. Høsten 2003 meldte Stiftelsen Rostad at de ville 
avhende sine boliger, og Inderøy kommune ble forespurt om å kjøpe boliger som framtidige 
boliger for flyktninger. Inderøy kommune ga tilsvar om at kommunen ikke ønsket å kjøpe 
boligene. En hadde erfart at det var store praktiske ulemper med bosetting så langt fra 
sentrumsfunksjonene, og kommunen ønsket ikke å eie en forholdsvis stor boligmasse på Utøy.
Stiftelsen Rostad satte endelig frist for utflytting til 01.03.2004. Inderøy kommune klarte å 
skaffe alternative boliger i Straumenområdet innen fristen.

Etter dette har Inderøy kommune solgt noen av de boligene som kommunen selv eide, og som 
ble brukt til å dekke det nye behovet som oppsto ved utflytting fra Rostad. Det foreligger i dag 
2 alternativer, en forsert utbygging av egne boliger til bosetting av personer med særlig behov 
for bolig, finansiert etter Husbankens regelverk med lån og tilskudd, og/eller avtale med 
private om utleie. 
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Etter rådmannens vurdering vil tilfanget av boliger være styrende for dialogen med IMDI om 
hvem som skal bosettes. Det vil være enklere å bosette familier enn enslige, når kriteriet er 
antall personer som skal bosettes. Mange av de som sitter i asylmottak er enslig menn som 
etter nærmere vilkår har rett til familiegjenforening med familiemedlemmer som fortsatt 
befinner seg i hjemlandet. Da vil en hybelleilighet som i første fase var tilstrekkelig for å dekke 
behovet for bolig i neste omgang ikke dekke de nye behov. 

Rådmannen tilrår ikke at det bygges opp en egen flyktningtjeneste i kommune, men at 
ansvaret for koordinering og utvikling av tjenestetilbudet, inklusiv kvalifisering og 
inntektssikring gjennom egen framtidig jobb, legges til en enhet på helse- og sosialområdet.

Konklusjon
Rådmannen tilrår at anmodningen fra IMDI om bosetting av 15 personer i 2010 imøtekommes 
eller fra det tidspunkt et boligtilbud er etablert. Rådmannen anser at det i utgangspunktet ikke 
er formålstjenlig å basere seg på å bygge kommunale boliger for formålet, men at en må være 
forberedt på det. 
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Integrerings- og mangfoldsdirektorate.
IMDi Midt-Norge

INDERøY KOMMUNE
7670 Inderøy
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Anmodning om bosetting av flyktninger 2010
I 2010 er det behov for å bosette mer enn 10 000 flyktninger. De fleste kommer fra
Eritrea, Afghanistan, de palestinske områdene og Somalia. I motsetning til tidligere,
da det store flertallet av dem som skulle bosettes var i familier, er nå over halvparten
av dem som skal bosettes enslige. De aller fleste er unge menn. Flere steder har
bofellesskap blitt brukt som løsning for bosetting av disse, men kommunene vet selv
hvilken løsning som er den beste lokalt. Andelen enslige barn og unge under 18 år
har økt dramatisk, og det er en spesielt stor utfordring å bosette disse.

Samarbeidet om bosetting av flyktninger er nedfelt i en egen avtale mellom
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Arbeids- og
inkluderingsdepartementet. Det er viktig for integreringsarbeidet at flyktningene
raskt får opplæring i norsk og samfunnskunnskap slik at de kan klare seg selv så
snart som mulig. For å oppnå dette spiller gode introduksjonsprogram en nøkkelrolle.
økningen i bosettingsbehovet innebærer at flere har behov for dette tilbudet. Det blir
flere elever i voksenopplæringen og flere trenger plass for språktrening og
arbeidspraksis. For alle arbeidsgivere, også for kommunens mange virksomheter, blir
det en utfordring. Resultatene så langt er gode. Kommunene rapporterer at hele sju
av ti deltakere klarer seg selv økonomisk etter fullført introduksjonsprogram.

Staten har økt satsene for integreringstilskuddet, tilskudd til voksenopplæring og
bedret Husbankens støtteordninger for å sikre finansieringen av integreringsarbeidet.
For å styrke det lokale integreringsarbeidet i kommunene har IMDi inngått
samarbeidsavtaler med seks store frivillige organisasjoner. IMDi vil oppfordre
kommunene om å vurdere utvidet samarbeid med lokale organisasjoner bl.a. for å
skape møteplasser, deltakelse i lokale aktiviteter og andre tilbud til nye innbyggere
utover ordinær undervisnings- og arbeidstid.

Behov 2010
Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger har vurdert bosettingsbehovet for 2010
til å være på over 10 000 flyktninger. 1600 av disse er enslige barn og unge under
18 år. Behovet er basert på antallet personer som bor i mottak og som har, eller er
ventet å få, oppholdstillatelse på bakgrunn om søknad om asyl, samt
overføringsflyktninger som Norge forplikter seg til å ta i mot. Dette er første gang
man har sett et såpass høyt bosettingsbehov som også er vedvarende.
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Anmodningen er basert på samme nasjonale fordelingsnøkkel som tidligere. På grunn
av økt behov blir kommunene bedt om å ta i mot flere personer i 2010 enn tidligere.

Anmodning
På bakgrunn av det økte bosettingsbehovet og samarbeidsavtalen anmoder
IMDi Inderøy kommune om å bosette 15 personer i 2010.

Familiegjenforente kommer i tillegg.

Tilbud om møte
Det er svært viktig at hver enkelt kommune bosetter på nivå med anmodningen.
Konsekvensen av manglende vedtaksplasser er at antallet bosettingsklare flyktninger
i mottak vil øke, noe som innebærer sløsing av både menneskelige og økonomiske
ressurser.

IMDi ønsker å ha en tett dialog med kommunen i arbeidet med å bosette flyktninger.
Vi ønsker å drøfte når kommunen har plassene klare. Det beste er om en fjerdedel av
plassene blir tatt i bruk hvert kvartal. Dersom kommunen ønsker det kan Husbanken,
og eventuelt Bufetat, også delta på møtet. Ta gjerne kontakt for å avtale dette
nærmere.

Svarfrist og ytterligere informasjon
For å følge opp avtalen om bosetting og for å sikre rask og god bosetting ber vi om
svar på anmodningen innen 30. november 2009.

Vedtaket bes sendt på e-post til  hmdi.no med kopi til KS v/Nina Gran;
nina. ranks.no.

For informasjon om tilskuddsordningene knyttet til bosetting, se:
• Rundskriv  IMDi 09/09 Integreringstilskudd for år-1 og år 2-5 i 2009
• Rundskriv IMDi  08/09 Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige,

kjente funksjonshemminger og adferdsvansker
• Rundskriv IMDi 10/09 Særskilt kommunalt tilskudd for enslige mindreårige

asylsøkere og flyktninger
• Rundskriv IMDi 05/09 Tilskudd til norsk og samfunnskunnskap 2009

Disse rundskrivene og annen relevant informasjon om bosetting av flyktninger i
Norge, finnes på IMDi sine hjemmesider: www.irndi.no.
Tilskuddssatsene for  2010 vil bli oppdatert når statsbudsjettet foreligger.
Integreringstilskuddet skal dekke de gjennomsnittlige beregnede utgiftene
kommunene har ved bosetting og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de
neste fire årene. For kommuner som gjennomfører et planmessig og aktivt
bosettings- og integreringsarbeid, slik at flyktn ingene raskest mulig kommer i arbeid
og utdanning og blir i stand til å forsørge seg selv, er denne ordningen svært gunstig
økonomisk.

For å vurdere de økonomiske konsekvensene for kommunen av å bosette flere
flyktninger kan dere bruke  IMDis bosettingskalkulator:
www.imdimo bosettin skalkulator.

Marit Elin Eide
Leder IMDi Midt-Norge

7‘sAAP  S•JOL"f
Ashna Sablagi u
Rådgiver
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Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim
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Budsjett og økonomiplan 2010 - 2013.  Drøftingsnotat.

Rådmannens forslag til vedtak

Henvisning:

1 S Budsjett og økonomiplan 2010 - 2013

Bakgrunn

Vurdering

Konklusjon
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