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Kommunedirektørens innstilling:
1. Ås kommune følger IMDis anmodning og bosetter 22 flyktninger i 2022.
2. Ås kommune kan ikke bosette mer enn de 22 flyktningene, selv om
bosettingsbehovet skulle øke i løpet av året.
3. Ås kommune har begrenset kapasitet til å bosette personer med
komplekse, helserelaterte behov som muligens kan medføre langvarig
kommunal oppfølging.
Ås, 16.12.2021
Tom-Arne Tørfoss
Kommunedirektør

Tove Kreppen Jørgensen
Kommunalsjef helse og mestring
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Anmodningskriterier for 2022
Oppmoding om busetting av flyktningar i 2022 - Ås kommune
Saksbehandler sender vedtaket til:
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Ås kommune
Sammendrag:
IMDi har anmodet Ås kommune om å ta imot 22 nye flyktninger i 2022.
Kommunedirektøren anbefaler at Ås kommune følger IMDis anmodning.
Kommunedirektøren anbefaler videre at Ås kommune svarer IMDi at vi ikke kan
bosette flere enn 22 flyktninger i 2022 selv om bosettingsbehovet øker i løpet av
året.
Kommunedirektøren anbefaler å gi tilbakemelding om at Ås kommune har
begrenset kapasitet til å bosette personer med komplekse, helserelaterte behov
som muligens kan medføre langvarig kommunal oppfølging.
Fakta i saken:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev av 11.11.21 anmodet
kommunen om å bosette 22 flyktninger i 2022. 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 5 500 flyktninger i Norge i 2022. Fordeling av flyktninger til bosetting
mellom kommunene skjer etter kriterier fra Kunnskapsdepartementet (se
vedlegg).
I tillegg til et vedtak som svarer på denne anmodningen, ber IMDi om at
kommunen også angir om og hvor mange flyktninger kommunen kan være i
stand til å bosette dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året.
Tilbakemeldingen fra kommunen vil inngå i IMDi sin vurdering av kommunenes
samlede bosettingskapasitet. Det er også ønskelig å få tilbakemelding på
kommunen sin kapasitet til å bosette personer med komplekse, helserelaterte
behov som muligens kan medføre langvarig kommunal oppfølging.
I 2020 og 2021 har Ås kommune som andre kommuner tilpasset
bosettings- og integreringsarbeidet under pandemien. Ås kommune har gitt
nyankomne flyktninger et godt tilbud samtidig som smittevernhensyn er
ivaretatt. Det er også tatt i bruk digitale løsninger i oppfølging, opplæring
og kvalifisering.
Pandemien har gitt noe begrensede muligheter for direkte overgang fra
introduksjonsprogram til arbeid. NAV Ås har dermed i enda større grad enn
tidligere fokusert på å gi flyktninger utdanningsmuligheter som skal gi
utgangspunkt for varig tilknytning til arbeid.
Organisering av bosettingsarbeidet i kommunen:
NAV Ås har det helhetlige ansvaret for bosetting og oppfølging av nye flyktninger
i kommunen. Bosetting av 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 helseundersøkelse 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.
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Ås kommune
Status for bosetting i 2021:
Kommunestyret vedtok å bosette 19 flyktninger i 2021. Vedtaket ble gjort
10.12.2020 i kommunestyrets sak 130/20. Ås kommune har per 16.12.2021
bosatt alle de 19 flyktningene vi har blitt anmodet om for 2021.
Av de 19 bosatte flyktningene er 9 bosatt i kommunale boliger, 2 er bosatt i
boliger med kommunal tildelingsrett, mens 8 er bosatt i private utleieboliger.
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. For å ivareta kommunenes
økonomiske interesser i bosettings- og integreringsspørsmål ble det i 1990
oppnevnt et beregningsutvalg av Kommunal- og Arbeidsdepartementet. Utvalget
er satt sammen av representanter fra staten og kommunesektoren og gjør årlige
kartlegginger av de kommunale utgiftene til bosetting og integrering.
Beregningene skjer med utgangspunkt i 20 utvalgskommuner.
Beregningsutvalget for kartlegging av kommunens utgifter til bosetting og
integrering av flyktninger skrev i sin årlige rapport i september 2021 at tall for
2020 viser at integreringstilskuddet gjennomsnittlig dekker 105,9 % av utgiftene
til bosetting og integrering av flyktninger i perioden kommunen mottar tilskudd.
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.
I vedtatt budsjett for 2022 er det tatt høyde for bosetting av 15 nye flyktninger.
En økning fra 15 til 22 for 2022 utgjør en forventet inntektsøkning på omkring
1 300 000,- fra integreringstilskudd. Kommunedirektøren vurderer at bosetting
av 22 nye flyktninger i 2022 i hovedsak kan skje innenfor vedtatt
budsjettramme. Mulige konsekvenser på utgiftssiden avhenger av hvem som
bosettes og når i 2022 bosetting skjer.
Eventuelle økonomiske justeringer vil skje i forbindelse med tertialrapportering.
Tilskuddsnivå 2021:
TILSKUDDSÅR
BOSETTINGSÅR
Integreringstilskudd år 1
2021

Integreringstilskudd år 2
Integreringstilskudd år 3
Integreringstilskudd år 4
Integreringstilskudd år 5
Barnehagetilskudd
Eldretilskudd

21/03696-2

2020
2019
2018
2017
2021
2021

KATEGORI
enslige voksne
voksne
enslige mindreårige
barn
alle flyktninger
alle flyktninger
alle flyktninger
alle flyktninger
barn under 5 år
voksne over 60 år

SATS
241 000
194 300
187 000
194 300
249 000
177 300
88 000
72 000
27 100
176 000
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Ås kommune
Miljømessige konsekvenser:
Ingen kjente.
Alternativer:
Ås kommune bosetter ikke flyktninger i 2022.
Konklusjon med begrunnelse:
Kommunedirektøren anbefaler at Ås kommune følger IMDis anmodning.
I departementets kriterier for fordeling legges det størst vekt på resultater i
introduksjonsprogrammet, samt muligheten for å få arbeid og kapasitet til å gi
videregående opplæring i regionen. Ås kommune har levert gode resultater i
integreringsarbeidet gjennom flere år, og har opparbeidet seg god kompetanse
og erfaring.
Kommunedirektøren vurderer at bosetting av flyktninger bidrar til økt mangfold i
befolkningen og verdsettes som en ressurs. Samtidig har Ås kommune
forutsetninger for å gi flyktninger som bosettes i kommunen gode muligheter for
å komme i arbeid og utdanning.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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