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RÅDMANNENS INNSTILLING:
1.
Forutsatt at det finnes egnet bolig, bosetter Rømskog kommune totalt 14 flyktninger i
2016.
2.
Rømskog kommune legger til grunn foreløpige plantall for bosetting i 2017 11
flyktninger.
3.
Det bosettes ikke enslige mindreårige asylsøkere før statlig fullfinansiering av
barnevernstiltak for disse er vedtatt.

SAKENS FAKTA:
Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i sak 77/15
1.
Rømskog bosetter i tråd med tidligere kommunestyrevedtak 10 flyktninger (to
familier) i 2016.
2.
Rømskog kommune legger til grunn foreløpige plantall for bosetting i 2017 15
flyktninger
3.
Det bosettes ikke enslige mindreårige asylsøkere før statlig fullfinansiering av
barnevernstiltak for disse er vedtatt.
Rømskog kommune har i 2016 bygget opp et apparat for mottak av flyktninger. Det er
etablert flyktningtjeneste i forhold til bosetting og introduksjonsprogram, og det er etablert
voksenopplæring. Det er også gjennomført kompetansehevende tiltak for personalet i
flyktningtjenesten. Hittil i 2016 er det bosatt fem voksne og ett barn i Rømskog.
28. juli kom det en formell henvendelse fra IMDI om bosetting av ytterligere 8 flyktninger.
Disse består av en familie: mor, far, bestemor og 5 barn på hhv. 1, 4, 8, 9 og 12 år. Hvis vi
takker ja til å bosette denne familien, vil vi totalt bosette 14 flyktninger i 2016. Familien er
overføringsflyktninger og befinner seg for tiden i Tyrkia. Aktuell bosetting er ca. oktober
2016. IMDI har bedt om svar snarest.
IMDI har anmodet kommunene om å bosette 18526 flyktninger i 2016, kommunene har sagt
ja til 16459. Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting av flyktninger har redusert beregningen
av behovet for hvor mange som må bosettes i neste år, fra 21 000 til 13 000–15 000. Den
største gruppen som har behov for bosetting er enslige voksne og enslige mindreårige..
Endelig måltall for 2017 vil bli presisert i anmodningsbrevet til kommunene som sendes ut i
september. Rømskog kommune har vedtak om at foreløpige plantall for bosetting i 2017 er 15
flyktninger.
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Relevante bestemmelser:
Introduksjonsprogrammet er et opplæringstilbud hjemlet i Introduksjonsloven.

Økonomiske forhold:
Satser for integreringstilskudd i 2016:
Bosettingsår Sats

Integreringstilskudd

kr. 184 000 (voksen)*
kr. 184 000 (barn)*
År-1 (2015)
kr. 234 000 (enslig voksen)
kr. 184 000 (enslig mindreårig)
År-2

kr. 220 000

År-3

kr. 160 000

År-4

kr. 83 400

År-5

kr. 70 000

Barnehagetilskudd

kr. 24 500 (engangstilskudd)

Eldretilskudd

kr. 162 000 (engangstilskudd)

Særskilt tilskudd enslig mindreårig

kr. 207 000

*Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år.
Integreringstilskuddet skal dekke kommunens utgifter i bosettingsåret og de fire neste til
introduksjonsstønad, supplerende sosialhjelp, barnevernstjenester, tolk, administrasjon,
introduksjonsprogram, barnehagetjenester, helsetjenester, kultur- og ungdomstiltak.
Introduksjonsprogrammet er et opplæringstilbud hjemlet i Introduksjonsloven. Nyankomne
flyktninger har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram som består av norskopplæring,
samfunnsfag, språkpraksis og arbeidspraksis. Programmet er på full tid, hele året i to år, og
skal kvalifisere for arbeid eller annen utdanning. Samarbeid med frivillige organisasjoner i
introduksjonsprogrammet og integreringsarbeidet er viktig for å lykkes.
Introduksjonsstønad er den inntekt deltakerne i introduksjonsprogrammet mottar, den er 2 G
(2/3 av 2 G for gruppen 19-25 år). Dette er en skattbar inntekt som skal utbetales gjennom
kommunens lønnssystem. Udokumentert og ureglementert fravær medfører trekk.
I tillegg gis et tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Første år er satsen kr.
31 900,- per deltaker, andre år kr. 58 200,- og tredje år kr. 39 500. Det utbetales også et
grunntilskudd på kr. 185 000,- per år for kommuner som har 1 - 3 bosatte som har rett og/eller
plikt til opplæring, kr. 575 000,- for kommuner som har 4 – 150 bosatte. Det er registrerte
bosatte per 1. januar i tilskuddsåret som bestemmer tilskuddet.
Refusjonsordningen for barnevernstiltak for enslige mindreårige er 80 % etter at en egenandel
er fratrukket.(100 % frem til 2014). Egenandelen og overskytende kostnader er ment
finansiert med integreringstilskuddet og særskilt tilskudd for enslige mindreårige. Refusjonen
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omfatter utgifter til bemanning, bolig, drift og livsopphold. Ved bosetting av barn i
grunnskolealder får kommunen ordinært grunnskoletilskudd, og barnehagetilskudd som er kr
24 400 pr barn.

VURDERING:
IMDI har nedjustert sine prognoser for bosettingsbehov. Det er ikke mange familier som bor i
mottak og venter på å få tildelt en kommune. Når det gjelder overføringsflyktninger opplyser
IMDI at det gjerne er store familier. Det er derfor ikke så stor sjanse for at vi får tilbud om å
bosette en familie på 4 for å nå bosettingstallet for 2016. Vi vurderer det slik at miljøet i
Rømskog ikke er ideelt for enslige asylsøkere (begrenset infrastruktur, få egnede boliger,
begrensede fritidstilbud). Det er også uvisst hvor mange vi vil få tilbud om å bosette i 2017.
Rømskog egner seg definitivt best for barnefamilier. Det er god kapasitet i barnehagen og på
skolen. Barnehage, skole og diverse fritidsaktiviteter for barn er gode arenaer for integrering.
Det er bygd opp et apparat for bosetting av flyktninger og introduksjonsordning. Dette
apparatet vil kunne ta seg av det meste rundt den nye familien på 8, muligens med noe
styrking rundt helsetjenester og opplæring av barn og voksne. Dersom vi ikke tar imot disse,
eller får tilbud om å bosette flere (andre), vil kommunens utgifter til flyktninger i 2017
overstige tilskuddene vi mottar. Det vurderes også slik at hvis vi tar imot flyktningene i
oktober, vil det opprinnelige vedtaket på 10 kun overstiges med 4 i tre måneder.

KONKLUSJON:
Det konkluderes i tråd med forslag til innstilling.

UTSKRIFT SENDES:
Revisjon
Tjenesteledere
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