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Anmodning om økt bosetting med bakgrunn i flyktningestrømmen fra Ukraina

Saksopplysninger:
Balsfjord kommune har bosatt flyktninger årlig siden 2015. Det bor nå 58 tilskuddsberettigede
flyktninger i Balsfjord. Hvert år anmoder IMDI aktuelle kommuner om å bosette flyktninger
påfølgende år, på bakgrunn av prognoser for behovet om bosetting. Kommunestyret vedtok
bosetting av 14 flyktninger i kommunestyremøte 09.12.2021 ihht første anmodning for 2022.
Mange mennesker har flykta fra Ukraina siden Russlands invasjon i februar. De store
flyktningstrømmene ut av Ukraina legger betydelig press på landene rundt. I Norge er det økende
ankomster av ukrainske flyktninger. Denne ekstraordinære situasjonen gjør det nødvendig å øke
kapasiteten for et mulig stort antall innkomst av flyktninger til Norge. Det er fortsatt uvisst hvor stort
behovet for bosetting blir i år, men det ventet økende innkomster. I 2015 gjorde kommunene en
formidabel innsats med bosetting og kvalifisering av de store flyktningankomstene fra Syria og andre
land. I tiden fremover vil kommunene nok en gang spille en helt avgjørende rolle i hvordan Norge
som nasjon vil kunne håndtere denne krevende situasjonen. Balsfjord kommune har per i dag bosatt
5 flyktninger i kvoten for 2022. Med bakgrunn i den nye situasjonen anmoder IMDI derfor Balsfjord
kommune om å bosette tilsammen 80 flyktninger i 2022. Dette er en økning på 66 plasser. Det vil
særlig være kvinner, barn og eldre flyktninger som kommer fra Ukraina.

Vurderinger:
Det vil i stor grad være Ukrainere som skal bosettes i 2022, men fortsatt har Norge forpliktelser til
bosetting av 5.500 flyktninger fra andre land som vil fordeles til kommunene. Flyktninger fra Ukraina
skal bosettes i tråd med gjeldende rutiner og regler som andre flyktninger. Introduksjonsprogram
med norskopplæring og kvalifiseringstiltak med mål om ordinært arbeid eller skole. Kapasiteten for
kommunale boliger gir rom for økt bosetting. Det vil etter behov jobbes med å finne tilstrekkelig
antall boliger fremover. Det er ledig kapasitet hos fastlegene. Helsesykepleiertjenesten har
utfordringer med ubesatte stillinger, oppgavene fra flyktningtjenesten og bosatte flyktninger løses i
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dag i stor grad av en 20% stilling fra helsesykepleiertjenesten med kontorsted i flyktningtjenestens
lokaler. Kan økes ved behov. Økt behov for nødvendig vaksinering kan løses gjennom pensjonerte
sykepleiere som bidrar med korona vaksinasjonen. Moan barnehage har ikke ledig kapasitet, men
Nordkjosbotn og Laksvatn har noe ledig kapasitet. En mulig løsning er å vurdere tilrettelegging for
åpen barnehage i egnet lokale på Storsteinnes, der foreldrene kan delta sammen med sine barn inntil
videre. Grunnskolene og voksenopplæringa har kapasitet til noe økning i antall.
Integreringstilskuddet kan dekke deler av grunnskolens behov for særskilt norskopplæring.
Flyktningtjenesten vil ha mulighet for økning av ressurser etter behov. Det er gjennom
integreringstilskuddet ansatt 50% integreringsveileder på NAV som bidrar med å styrke overgangen
til arbeid. De som bosettes skal gjennom obligatoriske elementer i introduksjonsprogrammet, som
gjør at det trolig ikke vil bli behov for økning i integreringsstillingen i første omgang.
Bosettingsdato er avgjørende for utgiftssiden av budsjettet, og rådmannen vil derfor komme tilbake
med budsjettregulering når bosettingsdato er kjent. Fortrinnsvis i forbindelse med
tertialrapporteringen til kommunestyret.

Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommune vedtar å bosette inntil 80 flyktninger i 2022, i tråd med anmodningen fra IMDI.
Budsjettregulering fremlegges tertialrapport når man kjenner ankomsttidspunktet for flyktningene.
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