
;1---

FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:
11/9558 I

Arkiv sakID.: 08/1375 I Saksbehandler: Steinar Johansen
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyet

Sak nr.: 018/12 I KOMMUNESTYRE TDato: 08.11.2011

MOTTAK AV FLYKTNINGER 2012-2015

Vedlegg: 1. Brev fra IMDI vedr bosetting av flyktninger i 2012

Sammendrag:

Fauske kommune har siden tidlig på 1990 tallet hatt 4-års avtaler med UDI, senere med IMDI,
om mottak av flyktninger. Vedtakene har gått ut på at Fauske kommune årlig mottar inntil 18

nye flyktninger pluss eventuelle fanìlegjenforeninger. Praksisen i kommunen har vært den at
det er det nyvalgte kommunestyret i sitt første ordinære møte etter valget som behandler denne
saken.
Norge fortsetter mottak av overføringsflyktninger og gjør positive vedtak på søknader om
oppholdstilatelse for asylsøkere.

I den forbindelse ber IMDI kommunene om positive vedtak for bosetting kommende år. Fauske
kommune blir bedt om å bosette 20 personer i 2012. Eventuelle famìlegjenforeninger kommer i
tilegg.
Erfaringene på Fauske tilsier at våre vedtak om bosetting av 18 nye samt famìlegjenforeninger,
har vært et nokså optimalt tall for bosetting i forhold til så vel boliger som tjenestene vi kan tilby
nye landsmenn.

Saksopplysninger:

Bosettingssituasjonen har siste 4-års periode, i likhet med tidligere 4-års perioder, vært nokså
stabiL. I årene 2007-2011har vi bosatt totalt 99 personer mens 85 flyttet i same periode. 2011
har vært et unntaksår der ingen personer har flyttet. Ved utgangen av 2011 vil det være 84
personer bosatt de siste 5 år som fortsatt bor i kommunen og som vi mottar statlige tilskudd for. I
tilegg er det ca. 60 personer som ble bosatt i kommunen en gang som flyktninger og som fortsatt
bor her.
Det har de par siste årene vært en noe innstramming av flyktningepolitikken i Norge, blant anet
hva angår familiegjenforeninger. Her er kravene betydelig skjerpet både hva angår botid og
skolegang/arbeid så vel som krav til egen inntekt. Dette reduserer muligheten for slik bosetting
på Fauske, spesielt da vi har en gjennomsnittlig botid på i overkant av 3 år. De to siste årene har
vi hatt O personer på familiegjenforening mot 4 i 2008 og 11 i 2009 (11 gjenforente har allerede
flytet fra kommunen).

Flyktningetjenesten er under omorganisering. Kommunestyret har vedtatt at Flyktningekontoret
og Voksenpedagogisk senter skal gå samen i en Integreringsenhet. Den prosessen er nå i sin
avslutning, utlysning av stilinger er foretatt. Den nye enheten skal være operativ fra 01.01.2012.
Omorganiseringen av disse to tjenestene til en, vil ikke medføre de store endringene hva
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tjenestetilbud angår. Ved Flyktningekontoret er det 3 100% stilingshjemler: flyktningekonsulent
og 2 miljøarbeidere. I den ene av miljøarbeiderstilingene har det siden juli vært 50% vacanse. I
tilegg er det som før 1 100% stiling som programrådgiver for Introduksjonsprogramet og 1
100% stiling som flyktningehelsesøster. Disse to stilingene er administrativt og personellmessig
plassert i henholdsvis NAV og Fauske Famìlesenter, men lønes fra Flyktningekontoret.
Tolking foregår for det meste som telefontolking. Der profesjonell tolk kreves ved fremmøte,
leier vi disse tjenestene gjennom offentlige tolketjenester.

Flyktningetjenesten forsøker hele tiden å tilpasse boligmassen til de behovene vi har for ulike
typer boliger. Dette innebærer at vi også fra tid til annen leier på det private markedet.
Utfordringen for oss er å skaffe til veie hybelleiligheter/to-roms leìlgheter. I dag blir alle enslige
voksne vi bosetter plassert i bofellesskap i familieleiligheter. Per i dag er det bosatt 30 enslige
voksne. Kun 14 av disse hor i egne småleiligheter. De resterende 16 bor i bofellesskap.
Sett på denne bakgrunn har detvært ønskelig at Flyktningetjenesten (kommunen) hadde flere
egne småleilgheterlhybelleilgheter til disposisjon for enslige voksne vi bosetter.

Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger har nå vært virksomt i 7 år. Programet er
i hovedsak 2-årig og på fulltid med vanlig 5 ukers ferie. Vi har imidlertid valgt å gi noen et tredje
år. I all hovedsak er det personer som skal fullføre gruskoleutdaning. 12011 har bortimot 40
deltakere vært innom programmet. 30 personer er per tiden deltakere.
Samarbeidet med Voksenpedagogisk senter og NAV er udelt positive. Introduksjonsprogrammet
er under kontinuerlig vurdering. Dette siste skoleåret er det for eksempel inngått samarbeid med
både FYSAK og med OPUS Fauske. Vi tilbyr nå forberedende kurs i helse-norsk på OPUS for
elever som går på grunnskoleopplæring for å gjøre dem bedre i stand til å klare videregående
skole-helse/sosial linje. Voksenpedagogisk senter har nå studieverksted midt på dagen 4 dager i
uka med tilgang på lærerkrefter og assistent slik at enkeltdeltakere kan få mer individuell hjelp
med skolearbeidet.
Alle deltakere på introduksjonsprogrammet er ute i yrkeslivet i språkpraksis minimum 6

måneder (2 dager i uka er det vanlige). I denne sammenhengen må vi rose lokalt næringsliv og
offentlige etater som stiler opp og tar imot deltakerne til praksis.

Helsetjenestene er godt ivaretatt via vår helsesøster, Familiesenteret og legetjenestene. Fra tid til
annen har bosatte flyktninger også bru for andre helsetjenester som psykiatritjenester,
veiledning m.V. Flyktningekontoret har etablert et godt samarbeid med disse tjenestene.

Alle førskolebarn mellom 1 og 6 år er i barnehage. Elever i grunskolealder er knytet til Hauan
oppvekstsenter og Vestmyra skolesenter. Ved Vestrnyra er det egen innskolingsklasse for
nyanomne (NOA). NOA tilbyr også støte for alle minoritetsspråklige elever som har behov for
det.

De fleste barn mellom 6 og 16 år er aktive i organisert fritid. Det siste året har også flere voksne
blitt knytet til frivilige organisasjoner. Dette gjelder særlig unge, enslige voksne.

Den totale situasjonen i forhold til det å være bosettingskommune for flyktninger vurderes som
tilfredsstilende. Med nyorganisering håper vi at tjenestene skal utvikle seg positivt.

Kravene til familegjenforening er blitt skjerpet, og det ser ut for at ingen vil bli bosatt i vår
kommune via slike gjenforeninger de nærmeste 3 årene. Det kan derfor grunnlag for å vurdere
om det årlige, faste bosettingstallet kan økes noe.



Ut fra en totalvurdering finner rådmanen å vile anbefale at dagens mottakspraksis videreføres.

INNSTILLING:

Fauske kommune forplikter seg til et årlig mottak av flyktninger på 18 personer.

Familiegjenforeninger kommer i tilegg.

lL.
Even Ediassen
rådman
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Anmodning om bosetting av flyktninger i 2012

Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting har fastsatt at det i 2012 vil være behov for
å bosette og integrere 6 700 mennesker som har vært på flukt. 400 av disse er barn
og unge som ankommer Norge alene (enslige mindreårige). Det forventes også en
betydelig andel enslige voksne.

For 2012 ber IMDi kommunene om å ta imot det antallet flyktninger som prognosen
tilsier, altså 6 700 mennesker. Det er avgjørende at din kommune gjør vedtak som er
i tråd med IMDis anmodning - for at hver voksen og hvert barn skal få så kort tid i
asylmottak som mulig. Kommuner som vedtar lavere bosettingstall enn anmodet,
medfører økt belastning for øvrige kommuner.

For å oppnå målsetning om rask og jevn bosetting, er det viktig at alle voksne (og
overføringsflyktninger) bosettes innen seks måneder etter vedtak om opphold, og
enslige mindreårige innen tre måneder.

Under behandling av vår anmodning, ber vi kommunen ta hensyn til følgende viktige
momenter i bosettngsarbeidet:

· Mulighet for å fatte flerårig vedtak om bosetting, som gir mer forutsigbarhet
for bedre og langsiktig planlegging av arbeidet. IMDi vil gjerne være i dialog
med kommunene som vurderer å fatte flerårige vedtak

· Planer for jevn (helst kvartalsvis) bosetting i løpet av året

· Kommunen skal ikke fatte vedtak om færre enn 10 plasser pr. år (unntatt
plasser for enslige mindreårige)

· Det er ikke anledning til å fatte vedtak som avgrenser bosetting ut fra
nasjonalitet eller andre kriterier



· Vedtaket inkluderer også personer med særskilte behov

· Vedtaket inkluderer ikke familieinnvandring

IMOi vil med dette be Fauske kommune om ã ta imot 20 flyktninger for
bosetting i 2012.

Anmodningstallet til Fauske kommune er fremkommet i samarbeid med KS.

Vi vil understreke betydningen av presise vedtak for antall flyktninger som skal
bosettes, slik at vi unngår vedtaksformuleringer som skaper uklarhet i hvor mange
flyktninger kommunen faktisk kommer til å ta imot. IMDi ber om at det ikke fattes
vedtak som begrenser mulighetene til å gjennomføre bosettngsarbeidet.

Arbeid er en av de viktigste nøklene til god integrering. For å få flest mulig
flyktninger over i arbeid er det nødvendig med høy kvalitet i
introduksjonsprogrammet, og god opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

For å kunne planlegge bosettingsarbeidet for år 2012, ber vi dere om svar på
anmodningen innen 1. desember 2011. Send svar til 1M Di Nord, eller på e-post:
nord(âimdi.no med kopi til KS v/Nina Gran: nina.gran(âks.no.

Mer utfyllende informasjon om tilskuddsordninger, rundskriv med mer i forbindelse
med bosetting av flyktninger, finnes på 1M Di sine hjemmesider: www.imdi.no. IMDi
kan kontaktes på telefon 24 16 88 00.

Vi legger ved en kort oversikt over Husbankens økonomiske virkemidler rettet mot
arbeidet med anskaffelse av boliger for flyktninger og innvandrere.

Ta kontakt med Christian Lo, chl(âimdi.no, tlfnr: 91 33 09 63 i 1M Di Nord hvis dere
ønsker mer informasjon.

Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med dere i 2012!

Med hilsen
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

(lvop~J~l~~~~

fl Dulo (5izdarevicregiondirektør

¥d-
Dinka Bektesevie

seniorrådgiver
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Økonomiske virkemidler
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Personer som deltar i introduksjonsprogrammet har rett til å søke
bostøtte. Generelt har alle med lav inntekt og høye boutgifter krav på
bostøtte.

LCii¡~ì¡¡ckudcllìl utlf:ìcbuligei
Tilskuddet gis til kommuner, stiftelser og lignende, og formålet er å øke
antall utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.
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Boligtilskudd til etablering gis til kommuner for videretildeling. Tilskuddet
kan gis i kombinasjon med startlån for å redusere lånebyrden. Tilskuddet
er sterkt behovsprøvd, og det legges vekt på behovet for bolig og om den
økonomisk vanskelige situasjonen er av varig karakter.
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Startlån gis til kommuner for viderefordeling til enkeltpersoner. Startlånet
kan benyttes til topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig, og kan også
gis til refinansiering og til toppfinansiering ved bygging av ny bolig.

Gí ii¡in!:ì/i

Enkeltpersoner kan søke om inntil 80 prosent finansiering til oppføring av
ny bolig. Lånet gis også til kommuner eller stiftelser til kjøp og oppføring
av utleieboliger - ofte i kombinasjon med tilskudd. Det stilles krav rundt
tilgjengelighet, miljøvennlighet og energieffektivitet i boligene.

Opplæring og verktøy
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Nettbasert opplæringsverktøy på syv språk utviklet i samarbeid med
Migranorsk AS. Kurset retter seg mot flyktninger og innvandrere o~ er en
del av den obligatoriske norskundervisningen ved 75 læresteder. liA bo" er
et gratis kurs som gir deltakerne kunnskap om det å bo i Norge.
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En brosjyre om tilskuddsordninger rettet mot arbeidet med framskaffelse
av boliger til flyktninger og innvandrere. Brosjyren er utarbeidet i et
samarbeid mellom IMDi og Husbanken.

Bostøttekalkulatoren er et verktøy for å beregne forventet bostøtte i
forhold til inntekter og boutgifter.

~~~~.
.""" ,.~ Husbanken

REGION SOH

Bolig er grunnlaget for
inkludering og deltakelse
i samfunnet. Husbanken
har flere økonomiske
virkemidler som kan
bidra til at flyktninger og
innvandrere kan skaffe seg
gode boliger.
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Husbankens tilskudds- og
låneordninger er rettet
mot både kommuner og
enkeltpersoner. Gjennom
aktiv bruk av ordningene,
kan mennesker som er i
en vanskelig situasjon på

boligmarkedet få hjelp til å
skaffe seg en bolig eller bli
boende i en bolig. \

For mer informasjon om
Husbanken sitt arbeid på
området og Husbankens

virkemidler, se

www.husbanken.no under
"Boligsosialt arbeid" .

Alle skal bo godt og trygt


