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Bosetting av flyktninger 2022

Saksopplysninger:
Balsfjord kommune har bosatt flyktninger årlig siden 2015. Hvert år anmoder IMDI aktuelle
kommuner om å bosette et antall flyktninger i påfølgende år, på bakgrunn av prognoser for behovet
om bosetting. Anmodningstallet for 2022 er 14 personer, og IMDI oppfordrer kommunen til å fatte
vedtak i tråd med anmodningstallet. Anmodning og vedtak for 2021, var 13 personer. Tidligere år har
anmodningstallet variert mellom 10-20 personer. I følge kriteriene fra IMDI om bosetting,
skjer bosetting av færre enn 10 personer i en kommune kun i særskilte tilfeller.
De nyeste prognosene viser at det er behov for å bosette 5500 flyktninger i Norge i 2022. Tallet er
samtidig noe usikkert på grunn av usikkerhet rundt ankomst av overføringsflyktninger i 2022.
Koronapandemien, reiserestriksjoner og situasjonen i Afghanistan skaper også usikkerhet i behovet
for bosettingsplasser. Kunnskapsdepartementet har utarbeidet kriterier for bosettingspolitikken, og
et av målene er styrt og spredt bosetting. Det er ikke ønskelig med bosetting i kommuner eller
bydeler der 30% av det totale innbyggertallet er innvandrere, eller det er store levekårsutfordringer.
Resultater i introduksjonsprogrammet, mulighet for videregående opplæring i regionen samt
arbeidsmuligheter vektlegges i tillegg. I januar 2021 ble lov om introduksjonsordningen erstattet av
integreringsloven, der flere obligatoriske elementer er lagt inn i kvalifiseringen. Blant annet er det nå
obligatorisk med foreldreveiledning, karriereveiledning og livsmestring, som krever sertifisering for gi
kvalifisert undervisning. Ansatte i flyktningtjenesten har gjennomført nødvendig opplæring, og
undervisningen krever noe ekstra ressurser.
Vurderinger:
Det bor nå 53 tilskuddsberettigede flyktninger i Balsfjord, i tillegg barn født av bosatte flyktninger
som er bosatt i Balsfjord, herav 28 under 18 år. Det er i stor grad overføringsflyktninger som skal
bosettes i 2022, noe som mest sannsynlig betyr 2-3 familier til bosetting i 2022.
Introduksjonsprogrammet gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk. En stor andel av de som
avslutter introduksjonsprogrammet, går over til videre utdanning. Spesielt ungdommer og unge
voksne. De går over på ordinære utdanningsløp, og benytter muligheten fra Statens lånekasse for
utdanning som økonomisk livsgrunnlag. Andre som avslutter introduksjonsprogrammet går over i

ordinært arbeid. Noen er i videre kvalifiseringstiltak eller arbeidsrettede tiltak i regi av NAV. Det vil
mest sannsynlig være behov for 2-3 familieboliger i 2022 om anmodningen fra IMDI blir vedtatt. Det
er aktuelt å benytte både kommunalt og privat leiemarked til bosetting. Samtidig erfares det
i kommunen at det er et behov for en langsiktig boligstrategi med virkemidler for å hjelpe familier fra
leiemarkedet til å kjøpe egen bolig. Slik situasjonen er per i dag, vil det være tilstrekkelig
barnehagekapasitet til bosetting av barnefamilier. Voksenopplæringa oppgir å ha god kapasitet for
flere elever. Kapasiteten i grunnskolen for voksne er god. Barn i grunnskole følger
grunnskoleløpet med tilpasset norskopplæring. Balsfjord kommune har ut fra dagens driftssituasjon
ikke kapasitet innen helse og omsorg til å bosette personer med komplekse helserelaterte behov.
Befolkningsvekst er ønskelig for kommunen, og bosetting av barnefamilier vurderes som en fordel.
Det er gjennom integreringstilskuddet ansatt 50% integreringsveileder på NAV. Integreringsveileder
bidrar til å styrke arbeidsrettet oppfølging av kommunens bosatte flyktninger, slik at flest mulig kan
komme i arbeid og bli selvforsørget. Gjennom integreringsmidlene finansieres også 20%
helsesykepleierkapasitet til å følge opp de som bosettes. Integreringstilskuddet kan dekke deler av
grunnskolens behov for særskilt norskopplæring. Flyktningtjenesten har 2 stillinger, og har kapasitet
til videre bosetting av 14 personer i 2020. Byggforvaltning signaliserer et behov for tiltak som kan øke
sirkulasjonen av leietakere i kommunale boliger. Andre enheter signaliserer ikke noen spesielle
utfordringer ved videre bosetting for 2022. Erfaring og kompetanse er opparbeidet i kommunen
gjennom årene med bosetting. De bosatte flyktningene og de ansatte i flyktningtjenesten evaluerer
arbeidet som gjøres jevnlig, og de fleste bosatte trives i kommunen. Erfaringsmessig er inntektene fra
integreringstilskuddet det første året høyere enn utgiftene. Dette fordi kommunen får tilskudd for et
helt år, men utgiftene kommer først når flyktningene bosettes. I og med at tidspunktet for ankomst
vil være avgjørende for utgiftssiden i 2022 vil rådmannen komme tilbake med budsjettregulering når
man kjenner ankomsttidspunktet. Fortrinnsvis i forbindelse med tertialrapporteringen til
kommunestyret.
Dersom bosettingsbehovet nasjonalt øker i løpet av året er det mulig å bosette 8 personer ekstra,
totalt 22.
Dersom kommunen ikke velger å si ja til anmodning om bosetting fra Imdi, er det risiko for at
kommunen ikke vil få anmodning om videre bosetting påfølgende år. Det vil føre til reduserte
inntekter til kommunen i form av mindre integereringstilskudd og innbyggertilskudd, og vil kunne
føre til at kommunens tjenestetilbud for innvandrere reduseres med tanke på oppfølging og kvalitet.
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommune vedtar å bosette 14 flyktninger i 2022, i tråd med anmodningen fra IMDI. Dersom
anmodning om økt bosettingstall kommer, vedtar Balsfjord kommune å bosette 8 ekstra. Balsfjord
kommune har ikke kapasitet til å bosette personer med komplekse helserelaterte behov slik
driftsituasjonen er i kommunen. Budsjettregulering fremlegges tertialrapport, når man kjenner
ankomsttidspunkt for flyktningene.

Kommunestyret 09.12.2021:
Behandling:

Det voteres over rådmannens innstilling:Enstemmig vedtatt.

KST- 105/21 Vedtak:
Balsfjord kommune vedtar å bosette 14 flyktninger i 2022, i tråd med anmodningen fra IMDI.
Dersom anmodning om økt bosettingstall kommer, vedtar Balsfjord kommune å bosette 8
ekstra. Balsfjord kommune har ikke kapasitet til å bosette personer med komplekse helserelaterte
behov slik driftsituasjonen er i kommunen. Budsjettregulering fremlegges tertialrapport, når man
kjenner ankomsttidspunkt for flyktningene.

