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Bosetting av flyktninger 2022 

Saksbehandler:  Anders Glette Saksnr.:  21/03696 

Behandlet av  Møtedato 

1 Formannskapet 5/22 26.01.2022 

2 Kommunestyret 7/22 09.02.2022 

 

  
 

Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 
Stein Ekhaugen (H) fremmet utsettelsesforslag fra H og Frp: 

Saken sendes tilbake. Før saken kommer til ny behandling skal den være 

behandlet i Hovedutvalg for helse og sosial.  
 

Stein Ekhaugen (H) foreslo kommunedirektørens innstilling punkt: 
1. Ås kommune kan ikke bosette mer enn de 22 flyktningene, selv om 

bosettingsbehovet skulle øke i løpet av året.  

2. Ås kommune har begrenset kapasitet til å bosette personer med 
komplekse, helserelaterte behov som muligens kan medføre langvarig 

kommunal oppfølging. 
 
Alexander Ruhs Nilsson (R) fremmet fellesforslag fra MDG, SV og R: 

1. Ås kommune følger IMDis anmodning og bosetter minst 22 flyktninger i 
2022.  

2. Dersom det skulle oppstå økt behov for mottak av flyktninger kan Ås 
kommune vurdere mottak av flere flyktninger enn de 22. 

3. Ås kommune har kapasitet til å bosette personer med komplekse, 

helserelaterte behov som muligens kan medføre langvarig kommunal 
oppfølging. Ås kommune diskriminerer ikke på bakgrunn av 

funksjonsvariasjon. 
 
Votering: 

 H og FrPs utsettelsesforslag ble nedstemt 21-12 (5H, 1MDG-Grobstok, 3FrP, 
3SV).  

 MDG, SV og Rs fellesforslag punkt 1 ble nedstemt 25-8 (4MDG, 3SV, 1R) 
 Formannskapets innstilling punkt 1 ble vedtatt 30-3 (FrP). 
 MDG, SV og Rs fellesforslag punkt 2 ble nedstemt 25-8 (4MDG, 3SV, 1R) 

 Hs forslag punkt 2 ble nedstemt 27-6 (5H, 1Uavh). 
 Formannskapets innstilling punkt 2 ble vedtatt 24-9 (5H, 1Uavh, 3FrP). 

 MDG, SV og Rs fellesforslag punkt 3 ble nedstemt 25-8 (4MDG, 3SV, 1R). 
 Hs forslag punkt 3 ble nedstemt 24-9 (5H, 1Uavh, 1Sp-Kvarme, 2Frp-Haug, 

Whyte). 
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 Formannskapets innstilling punkt 3 ble vedtatt 17-16 (5H, 1Uavh, 2Sp-
Vangen, Kvarme, 4MDG, 3FrP, 1R). 

 
Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 
1. Ås kommune følger IMDis anmodning og bosetter 22 flyktninger i 2022. 

2. Dersom det skulle oppstå en ekstraordinær situasjon med økt behov for 
mottak av flyktninger kan Ås kommune vurdere mottak av flere flyktninger 

enn de 22. 
3. Ås kommune har begrenset kapasitet til å bosette personer med komplekse, 

helserelaterte behov som muligens kan medføre langvarig kommunal 

oppfølging. Ås kommune kan øke denne kapasiteten ved behov, forutsatt at 
det gis langvarig statlig støtte. 

 
 

 
 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 11. februar 2022 
 

Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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