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Bosetting av flyktninger i 2019
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:



1. Stjørdal kommune stiller seg positiv til å bosette 25 nye flyktninger i 2019 i tråd med
anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
2. Eventuelle familiegjenforente kommer utenom kvoten for mottak.

Vedlegg:
Brev fra IMDi datert 12.12.18.: «Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019»
«Guide – Hvem gjør hva i arbeidet med flyktninger i Stjørdal kommune»- febr.2017
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Sak 71/18 i kommunestyrets møte 06.09.18.: Bosetting av flyktninger 2018

Sammendrag
I kommunestyrets møte 06.09.18. om bosetting i 2018 ble det vedtatt følgende:


1. Stjørdal kommune stiller seg positiv til å bosette 26 nye flyktninger i 2018 i tråd med IMDi
sin hovedanmodning.



2. Tallet inkluderer 2 plasser forbeholdt enslige mindreårige.





3. Familiegjenforente kommer utenom kvoten.
4. Nødvendige budsjettendringer innenfor rammen av økte statstilskudd foretas i forbindelse
med saldering av budsjett for 2018.
5. Kommunestyret forutsetter bosetting i alle kommunedelene.

Når det gjelder 2019 er Stjørdal kommune anmodet i brev datert 12.12.18. om å bosette 25 nye
flyktninger. Anmodningen inkluderer ikke enslige mindreårige. Stjørdal kommune har fått utsatt
frist fra IMDi for å svare på anmodningen til 15.mars 2019.
Saksopplysninger
I 2018 bosatte Stjørdal kommune 34 personer inkludert 8 familiegjenforente. Kommunens
vedtak var 26, eksklusive familiegjenforente. Om lag halvparten var overføringsflyktninger.
Største nasjonalitet var Syria, deretter kom Eritrea, Etiopia og Den sentralafrikanske republikk.
Barnefamilier dominerte. To enslige mindreårige over 18 år eller i følge med familiemedlemmer
ble bosatt på voksenkvoten. Nedgang i bosettingstallet bidro til redusert behov for innleie av
private boliger. Hele 10 familier med flyktningebakgrunn etablerte seg i løpet av året i egen
bolig ved hjelp av Husbankens virkemidler.
36 personer avsluttet introduksjonsprogram i løpet av 2018. To tredeler av disse gikk videre til
ordinær utdanning eller jobb. En betydelig andel deltakere med helseutfordringer og mangelfull
utdanning bidro til lengre kvalifiseringsløp i form av programforlengelser eller tiltak i regi av
NAV. Berørte etater fikk styrket sine budsjett ut fra dette i ekstraordinær saldering.
I 2019 og årene fremover vil utfordringsbildet i stor grad handle om å tilpasse tjenestene til nye
bosettingstall og reduserte budsjettrammer, på tvers av etatene. Fram mot 2023 vil femårskullet
og inntektene knyttet til bosetting (statlige tilskudd) være redusert til det halve sammenliknet
med fjorårets nivå, forutsatt at det ikke skjer endringer på asylfeltet. På utgiftssiden forventes
tilnærmet tilsvarende nedgang i behov for ytelser. Etter flere års oppbygging, må kommunens
mottaksapparat i 2019 forutsettes å være rustet for å håndtere et måltall på 25 nye flyktninger
pluss familiegjenforente (anslagsvis 8 personer). Dette er i tråd med inntektsforutsetningene
(introtilskuddet), som er lagt for budsjett 2019.
For mer om tiltak på de ulike tjenesteområdene og tverretatlig samhandling, vises til K-sak
71/18 Bosetting av flyktninger i 2018. Viser også til kartlegging av ansvar og roller fra 2017:
«Guide – Hvem gjør hva i arbeidet med flyktninger i Stjørdal kommune». Vi gjør oppmerksom
på at det som vedrører vertskommunerollen (for asylmottak) er ikke aktuelt lenger, men resten
av rutinene er operative, også i 2019.
Større grad av tverretatlig samhandling kan også være en del av svaret på budsjettutfordringen
vi står overfor. Her kan det vises til sak om ny virksomhetsetablering som blant annet tar sikte
på å føre sammen tjenester med store samarbeidsflater på integreringsfeltet. Her kommer også
barnevernfeltet (enslige mindreårige) inn.
For en detaljert gjennomgang av økonomiske konsekvenser for berørte tjenesteområder gjennom
økonomiplanperioden, vil dette gjennomgås særskilt i strateginotatet. Strateginotatet adresserer
hele integreringsfeltet på tvers av etatsgrensene. Det vil også bli vurdert om det skal lages egen
sak knyttet til dette i forkant eller samtidig med strateginotatet som skal behandles i juni 2019.
Vurdering
Rådmannen anbefaler at Stjørdal kommune stiller seg positiv til å ta imot antall flyktninger i
2019 i tråd med anmodning fra IMDi. Som resultat av redusert mottak er rådmannen i gang med
nedskalering av tjenesteomfanget tilpasset reduserte inntekter. Dette fremkommer i strategiarbeidet våren 2019.

