
 

 

 

Vedrørende bosetting av flyktninger 2017 – redusering av vedtak 

 

Henviser til deres brev, datert den 06.03.2017 hvor det refereres til at behovet for bosetting av 

enslige mindreårige i kommunene er redusert. Det er på bakgrunn av dette at IMDi ber kommunen 

om å redusere antall plasser for enslige mindreårige fra 4 til 2 i 2017. Videre ble kommunen gjort 

oppmerksom på at denne henvendelsen er utarbeidet i samråd med KS. 

 

Med dette ønsker vi å gjøre oppmerksom på at vi reagerer på framgangsmåten som IMDi har i denne 

saken. Dette begrunner vi med følgende: 

 

- IMDi har ved flere anledninger vært tydelig på at det er kommunens ansvar å bosette både 

voksne og EM. For å følge opp dette har Inderøy kommune rekruttert ansatte som skulle gå i 

turnus i et bofelleskap. Å bosette flyktninger er en permanent oppgave og dermed kan en ikke 

bruke midlertidige stillinger, ref. Hovedavtalen. Kommunen har dermed tatt anmodningen på 

alvor, både gjennom å fatte positive politiske vedtak, og gjennom en aktiv oppfølging av 

administrasjonen. Vi har tatt på oss denne (økonomiske) forpliktelse ut fra det behovet og de 

økonomiske forutsetningene som ble forespeilet fra IMDi sin side i tidligere 

bosettingsanmodninger. Her ønsker vi dessuten å påpeke at vi har tatt på oss dette ansvaret, til 

tross for at rammebetingelsene (både når det gjelder antall bosettinger og finansiering) har 

endret seg til ulempe for kommunen. 

- Det er bosatt 15 åringer som mangler kunnskaper, språk og erfaringer om det Norske samfunnet, 

så det er utilfredsstillende å overlate disse ungdommer til seg selv på en hybel med lite 

voksenkontakt. Forebygging av utenforskap og risiko for radikalisering er tett voksenkontakt, 

dette er anbefalt i diverse faglige utredninger om temaet. Forutsetningen for integrering er å 

lære språk og gjennomføre grunnskole og videregående skole. Alt dette forutsetter oppfølging 

fra voksne. Dette vil bli vanskeliggjort, hvis Inderøy kommune ser seg nødt til å redusere sitt 

tilbud ovenfor EM. 

- Vedtak om bosetting av 4 EM ble fattet, til tross for at det ble innført et annet (og dårligere) 

finansieringssystem for bosetting av EM fra 2017. En reduksjon i bosetting av EM øker bare det 

økonomiske utfordringsbildet for kommunen i denne sammenheng. Til informasjon skulle 

kommunen i utgangspunkt få 8 EM i 2016, det ble 5. I 2017 skulle vi få 4, nå antydes det at vi får 

kun 2. Dette går klart utover den nødvendige forutsigbarheten vi trenger til å kunne sikre en god 

og forsvarlig tjenesteproduksjon ovenfor målgruppen. Vi vil også nevne at dette ikke skaper noe 

insentiv til å bosette flere EM, når behovet melder seg igjen. 

 

Dessuten reagerer vi også på påstanden om at deres henvendelse er utarbeidet i samråd med KS. 

Etter det hva vi har forstått må dette i beste fall nyanseres. KS har, i dialog med IMDi, angitt at en 

eventuell redusering av antall bosettinger må skje i dialog med kommunene. Den dialogen IMDi har 

hatt med Inderøy kommune, består av en forespørsel om å kartlegge konsekvenser ved en eventuell 



reduksjon av antall bosettinger, samt brevet som er omtalt ovenfor. Vi finner dermed ingen direkte 

sammenheng mellom den tilbakemeldingen vi har gitt til IMDi om konsekvenser ved reduksjon av 

antall bosettinger, og deres melding om reduksjon av bosettingsvedtaket. Vi forutsetter at KS ikke 

har gått god for en slik framgangsmåte. 

 

Vi har forståelse for IMDis utfordring knyttet til den lavere prognose på antall flyktninger som 

kommer til Norge, men vi reagerer på at kommunen i syvende og sist sitter igjen med ansvaret og 

regningen. Det er med utgangspunkt i dette at vi vil komme med en sterk oppfordring om å 

opprettholde tidligere vedtatte bosettingsanmodning. 

 

 

Med hilsen, 

 

 

 

På vegne av Formannskapet i Inderøy kommune, 

Ida Stuberg, ordfører 

 


