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Sak 81/15

BOSETTING AV FLYKTNINGER I PERIODEN 2016 .2019

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Berit Woie Berg
t51654

Arkiv: F30

Saksnr.:
81/1s

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
05.11.2015

Forslag til vedtak:

Steigen kommune vedtar å bosette 15 flyktninger i2016. Det samme antallet bosettes i2017,
og videreføres med 10 personer i 2018 og20l9. Dett er i tråd med anmodningen fra IMDI for
perioden 2016 -2019.

Saksutredning:
Steigen kommune er av IMDI bedt om å bosette 15 nye flyktninger i2016 på grunn av den

store tilstrømningen av asylsøkere. Det er et nasjonalt mål om å bosette 13 200 flyktninger i
2016. Anmodningen om å bosette 15 personer i2016, samt videreføre dette i2017, er kommet
fra IMDI i brev datert 24.08.15. Bakgrunn av oppjusterte tall er basert på prognoser og
samarbeidsavtalen mellom stat og KS. For 2018 og 2019 anmodes Steigen om å bosette 10

personer hvert år. Familiegjenforening kommer i tillegg.
Det bes om at kommunestyret fatter vedtak for hele planperioden2016 -2019. Vedtaket bes

om å fattes uten forbehold. Dersom det av spesielle grunner ikke lar seg gjøre å realisere alle
plassene, bes vi om at ubenyttede plasser overføres til neste ars bosetning.

Det er viktig for de som i dag har Ëtt innvilget asyl at de kommer ut av mottakene og bosettes

i kommunene, slik at nye asylsøkere får plass på mottakene mens deres sak blir vurdert. Det
er økt tilskuddsramme til utleieboliger og kommunen blir bedt om å bygge opp kapasitet i
kommunens introduksjonsprogram inkludert voksenopplæring, og anskaffe flere boliger. Det
er for noen av flyktningene behov for tettere oppfølging av helsetjenesten.

Steigen kommune har pr. i dag bosatt 6 flyktninger i 2016. Vi venter på bosetting av 4 til i
desember. I tillegg har vi ffitt bekreftet at det kommer 3 fra Syria tidligst i uke 48.

Dagens situasjon:

Kommunen har for tiden}T flyktninger som er i introduksjonsprogranìmet. I tillegg kommer 2

som har foreldrepermisjon. Videre er det 11 voksne som er ferdig med programmet og som er
i arbeid, arbeidsrett tiltak eller utdanning. Det er 16 bam under 18 år og 2 over 18. Tilsammen
er det for tiden bosatt 58 flyktninger.

For å bosette personer er kravet om tett oppfølging stort slik at de tidlig skal få en individuell
plan som kartlegger utdanning og jobbmuligheter, samt egne interesser, og ffi de tidlig ut i
arbeid/praksis. Introduksjonsprogrammet skal følge ordinær arbeidstid med37,5 timer i uka
og 5 ukers ferie. Det betyr at det må være aktivitet om sommeren og ellers nar skolen er
stengt. De skal ha full undervisning i norsk og samfunnsfag på skolen.
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Kravet er stort om korrekt registrering og dokumentasjon, saksbehandling knyttet til økonomi
(inkludert lønn, skatt, budsjett, nettbank), oppholdstillatelse, reisedokumenter,
familiegjenforening inkludert DNA-tester, ankebehandling, og det er viktig at
flyktningetjenesten har tid og kapasitet til å forsvarlig saksbehandling. I tillegg fattes det
enkeltvedtak pã all utbetaling knyttet til introduksjonsstønad, barnetillegg, bostøtte,
etablering, supplerende stønad.

Flyktningene integreres og bosettes i lokalmiljø og bli kjent med fritidsaktiviteter nabolag,
butikker, transportmuligheter, i tillegg til bo-veiledning, lære om brannsikkerhet,
kildesortering, oppvarming, elektriske hjelpemidler.

Arbeidsmengden er stor og tjenesten er styrket med en stilling fra l.september, og ltgSør nä2
årsverk.

Økonomi

Vi har ikke fått opplyst hva integreringstilskuddet for 2016 er, men det gis i 2015 et ekstra
tilskudd på kr. 25 000 for hver bosetting utover det vedtatte.

Integreringstilskuddet i 2015 er:

l bosettingsår:
2014:
(177 000)
(220 000)
(177 000)
(177 000)

2.bosettingsår:
3.bosettingsår:
4.bosettingsår:
5.bosettingsår:

kr. 182 000 (pr. voksen i familie)
kr.232 000 pr. enslig voksne
kr. 182 000 pr. barn
kr. 182 000 (enslige mindreårige)

kr.210 000
kr. 152 000
kr. 82200
kr. 70 000
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