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Økt bosetting av flyktninger i 2009 - Anmodning fra IMDI
Sammendrag
På grunn av sterk økning i tilstrømmingen til Norge anmoder Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet Bodø kommune om å bosette 90 flyktninger i 2009. Anmodningen
representerer en økning på 20 bosettinger i ett år. Familiegjenforeninger kan komme i tillegg. På
tross av kapasitetsproblemer i det lokale tjenestetilbudet tilrådes en tidsavgrenset økning i
bosettingskvoten for 2009.
Bakgrunn
Bodø kommune har bosatt et økende antall flyktninger i løpet av de siste 20 årene. Under krigen på
Balkan åpnet kommunen for svært høye bosettingstall enkelte år. I perioden 2003 t.o.m 2006
oppfylte kommunen en avtale om bosetting av 60 pluss familiegjenforeninger pr. år. I sak 06/91
vedtok bystyret å øke denne kvoten til 70 i de neste 4 årene. I anmodningen for 2009 ber IMDi
kommunen om å bosette 20 flyktninger pluss familiegjenforeninger i tillegg. Anmodningen
kommer fordi det er behov for en nasjonal dugnad slik at asylmottakene ikke fylles opp av
flyktninger med positivt vedtak. På landsbasis er bosettingsbehovet for 2009 anslått til 8200
personer. Dette representerer en økning på mer enn 3000 plasser fra 2008. Situasjonen må også sees
i sammenheng med en økt tilstrømming av asylsøkere som medfører et sterkt press på det statlige
mottakssystemet.
Det forventes at mange av landets kommuner tar ansvar i denne situasjonen. Antallet personer hver
kommune forespørres om å ta imot er fordelt etter samme nøkkel som tidligere. Fordelingen skjer i
et samarbeid mellom KS og IMDi ut fra gjeldende samarbeidsavtale. Grunnet økt behov
forespørres noen flere kommuner i år enn tidligere. I tillegg forespørres kommuner som har meldt
inn noe bedre tilgang på boliger eller muligheter for økt kapasitet. I samarbeidsmøte med IMDi –
nord opplyses det at de aktuelle nord-norske kommunene hovedsakelig gir positiv respons på
økning i 2009.
Situasjonsbeskrivelse
I løpet av de siste årene har innvandrerandelen i befolkningen økt betraktelig både på landsbasis og
lokalt. Dette henger sammen med globale utviklingstrekk som bidrar til internasjonalisering
generelt. I tillegg slår det sterkt inn at Bodø over tid har bosatt et høyt antall flyktninger.
Fraflyttingen i denne gruppen er langt lavere enn tidligere, noe som i utgangspunktet er en positiv
trend. Det er imidlertid slik at innvandre skal ha et likeverdig tjenestetilbud som alle andre i
kommunen. I tillegg til det generelle krever dette tilrettelagte tjenester på noen områder. Dette
gjelder særlig for de som er langt hjemmefra og har kort botid i Bodø, faktorer som ofte preger
flyktningene. De særtiltakene som er etablert pr. i dag har langt på vei nådd metningspunktet. Dette
gjelder i særlig grad for helsetjenester, kommunale boliger og lokaler for voksenopplæring. Når
IMDi nå anmoder om økt bosetting i 2009 vil dette forsterke problemene. I forberedelsene til

politisk behandling har anmodningen vært sendt ut på høring blant de aktørene som er mest berørt.
Tilbakemeldingene viser jevnt over en vilje til å ta et tak på linje med andre kommuner, men det
påpekes at dette vil gå ut over kvaliteten på de tjenestene vi skal tilby både nye flyktninger og
innvandrere generelt. På flere områder meldes det at kapasitetsøkning er en forutsetning for å
kunne påta seg ansvaret for flere. De tjenestene som har svart gir uttrykk for følgende:
Helsesøstertjenesten
I helsestasjon og skolehelsetjeneste vil en økning ikke innebære store endringer ved spredt
bosetting. Dersom hele kvoten bosettes i samme byområde vil det bety et betydelig merarbeid for
aktuelle helsesøstre, noe som kan være vanskelig å håndtere. Dette gjelder i særlig grad Sentrum
helsestasjon, Bankgata skole og Østbyen skole.
Flyktninghelsetjenesten har allerede i dag for liten ressurs. Med utgangspunkt i halv stilling er det
er ikke tilrådelig å øke antall flyktninger
Helsekontoret
Flyktninglegen har 4 timer pr. uke til legetjeneste. Han ser det ikke som problematisk å øke
bosettingen fra 70 til 90 i ett år. Det vil imidlertid bli merarbeid for hjelpepersonalet ved kontoret
og det kan bli behov for styrking her. Fastlegene for øvrig bør ha kapasitet til å ta unna en eventuell
økning. Den største utfordringen er bistand fra smittevern- og vaksinasjonskontoret. Der er det
kapasitetsproblemer i utgangspunktet. Det er også utfordringer i forhold til den kommunale
oppfølgingstjenesten for psykisk helse og rus. Der mangler både bemanning og spisskompetanse.
Kapasitetsproblemer i andrelinjetjenesten ved Salten psykiatriske senter gir også grunn til
bekymring
Barnevernstjenesten
Dersom barnevernet får meldinger knyttet til flyktninger blir det ofte alvorlige og ressurskrevende
saker med mange barn i enkeltfamilier. Dersom økt bosetting fører til større behov for
barnevernstjenester vil det kreve ekstra tilførsel av ressurser.
Bodø voksenopplæring
Det er allerede behov for flere rom / større lokaler til BVO. Pr. i dag er det umulig å opprette flere
grupper p.g.av rommangel. Problemet vil forsterkes gjennom etablering av et asylmottak med 150
plasser i Bodø. Selv om asylsøkere skal ha undervisning av mindre omfang enn andre, vil dette
belaste både lokaler og administrasjon. Bodø voksenopplæring ønsker ikke å dele opp skolemiljøet
ved å opprette filialer. Dette begrunnes med pedagogiske, organisatoriske, personellmessige og
sikkerhetsmessige forhold. BVO har forslag til langsiktige løsninger, men gir også uttrykk for at en
økning på 20 bosettinger i 2009 her og nå vil kreve 2 ekstra rom i skolens umiddelbare nærhet.
Eiendomskontoret
Eiendomskontoret har innenfor gjeldende avtale ei stor utfordring i å tilby boliger for flyktinger
som skal førstegangsbosettes. Bystyret har vedtatt mottak av inntil 70 flyktninger pr. år tom. 2010. I
tillegg kommer familiegjenforening - reell bosetting er i gjennomsnittlig 90-100 personer pr. år.
Gjeldende avtale utløser behov for ca 60 boliger pr. år. Hvis vi forutsetter at 50 % av boligbehovet
ivaretas gjennom bosetting i eksisterende boliger og gjennom økt innleie fra private, må
kommunens egen boligmasse økes med 30 boliger hvert år. Investeringskostnadene er estimert til ca
51 mill.kr pr år. I gjeldende økonomiplan er det ikke avsatt investeringsmidler til kjøp av boliger.
For inneværende år har administrasjonen i to enkeltsaker fremmet forslag om kjøp av boliger til
flyktinger, samlet har bystyret bevilget 44,8 mill.kr. Husbanken yter normalt et tilskudd på 20 % av
investeringskostnadene.

Eiendomskontoret jobber ut fra en strategi hvor boligbehov for flyktninger ivaretas gjennom:

-

ledighet i kommunens egne boliger (25%)
økt innleie fra private (25%)
kjøp av boliger (50%)

Ovennevnte strategi innebærer at bystyret foretar bevilgning til kjøp av boliger, fortrinnsvis i
ordinære budsjettprosesser. Hvis bystyret vedtar å øke antallet flyktinger som skal
førstegangsbosettes fra 70 til 90 innebærer det behov for ytterligere ca 10 boliger. Kommunens kjøp
av boliger på Hunstad vil bidra til å dekke noe av boligbehovet i 2009. Hvis ovennevnte strategi
legges til grunn, utløser det en økt investeringskostnad på 8,5 mill kr, totalt ca 43 mill kr for 2009.
Eiendomskontoret foretar også innleie av boliger i privat marked. De fleste utleiere krever at
kommunen er leietaker og garantist for leie og slitasje. Innleie fra private er et supplement til eie og
krever mer ressurser i oppfølging mellom utleier, leietaker og kommune. Hvis det velges en strategi
om økt innleie må bemanningssituasjon i eiendom-og flyktningkontoret gjennomgås. Kontorene må
settes i stand til å ivareta en slik oppgave.
Politiets utlendingsenhet
Politiet gir uttrykk for at de er inneforstått med sine forpliktelser i forhold til en tilleggsbosetting.
De vil klare en tilleggsbosetting på 20 i ett år, men stipulerer merarbeidet til ett månedsverk. Dette
vil gå ut over saksbehandlingstid for de som allerede er bosatt. Etablering av asylmottak vil
forsterke dette.
Flyktningkontoret
Flyktningkontoret har primæransvar for bosetting av flyktninger og vil dermed bli sterkest berørt av
en eventuell tilleggsbosetting. Kontoret er allerede i presset situasjon både m.h.til bosettings/kvalifiseringsarbeid og driftsoppgaver. Dermed vil en eventuell økning i bosettingskvoten uten
ressursmessig styrking være uforenlig med gode tjenester til brukere og samarbeidspartnere. I
tillegg vil asylmottaket innebære et sterkere press på tolketjenesten, og vi må forvente økt trykk i
ekspedisjonen selv om asylsøkere ikke er i målgruppa for kontorets tjenester. Den mest kritiske
faktoren er imidlertid innsats og kvalitet i introduksjonsprogrammet. Mangelfullt
kvalifiseringsarbeid vil gi utslag på resultatoppnåelse i programmet. I neste omgang vil det øke
presset på sosialkontorets tjenester. I tillegg opplever også flyktningkontoret alvorlige
kapasitetsproblemer hos sentrale samarbeidspartnere, noe som trolig vil bli forsterket ved en
eventuell tilleggsbosetting. Dette rammer i særlig grad tjenester knyttet til boliger, helse og
voksenopplæring. Dersom det i 2009 skal bosettes 20 flyktninger ut over avtalen, vil det være helt
nødvendig med en styrking av tjenestene både ved flyktningkontoret og på andre områder.
Økonomi
På grunn av regjeringens nye innstramminger i vilkår for familiegjenforening er det grunn til å
forutsette at antallet i startfasen vil være avgrenset til 20 primærbosettinger. Integreringstilskuddet
fra staten skal dekke opp kommunens ekstrautgifter for disse personene i fem år. Tilleggsbosetting
av 20 flyktninger vil ut fra 2009-satsene gi følgende merinntekter fra 2009 t.o.m 2013.
2009 (år 1) : 15 voksne x 140 000 = 2 100 000
5 barn x 120 000 = 600 000
2010 (år 2):
2011 (år 3):
2012 (år 4):
2013 (år 5):

20 pers.
20 pers.
20 pers.
20pers.

x 141 000 =
x 125 000 =
x 75 000 =
x 70 000 =
Sum

2 700 000
2 820 000
2 500 000
1 500 000
1 400 000
10 920 000

Beløpet for år 2-5 vil trolig bli noe høyere når det korrigeres for årlig oppjustering av satsene. Det
er imidlertid ikke tatt høyde for evt. inntekstsvikt på grunn av utflytting i femårsperioden.
Integreringstilskuddet fra staten vil uansett kunne representere en betydelig ressurs for kommunen.

Vurdering
Mange forhold taler for at Bodø kommune bør si nei til anmodningen om bosette 90 flyktninger i
2009. De mest berørte instansene melder i høringsrunden at vi allerede i dag har
kapasitetsproblemer som begrenser tjenestetilbudet til 70 flyktninger pluss familiegjenforente. Det
uttrykkes bekymring for omfang og kvalitet i egne og andres tjenester. Dette fører til at brukere
som kommunen har et spesielt ansvar for ikke får den oppfølgingen de trenger. I tillegg vil
kommunen få problemer med lovpålagte oppgaver og forventet måloppnåelse i henhold til
Introduksjonsloven.
Med generelle kapasitetsproblemer som utgangspunkt er det nødvendig å trekke fram
boligsituasjonen spesielt. Tak over hodet er en forutsetning for bosetting, men pr. i dag er det er lite
å hente i den kommunale boligmassen. I tillegg er det problematisk for nyankomne flyktninger og
andre vanskeligstilte å lykkes i det ordinære boligmarkedet. Det er et åpent spørsmål hvordan dette
skal håndteres i forhold til den bosettingsavtalen vi allerede har. Problemene er relatert både til
langsiktig boliginvestering og kapasitet til håndtering av en presset her- og nåsituasjon, for eks. ved
innleie. Det er tatt grep for videreutvikle kommunens boligforvaltning, tildelingsrutiner og
samhandling med Husbanken, men effekten av dette vil først slå inn over tid.
Bodø har over lang tid hatt høye bosettingstall og representert stabilitet, kompetanse og
forutsigbarhet for IMDi. Kommune har alltid tatt sin del av ansvaret for å dekke bosettingsbehovet i
region Nord, ofte i overkant av det andre kommuner har klart. I tillegg etableres det nå et statlig
mottak for 150 asylsøkere i Bodø. Selv om dette ikke innebærer et primæransvar for kommunen, vil
sentrale tjenester i vertskommunen bli sterkt berørt. Når vi nå registrerer betydelige
kapasitetsproblemer på sentrale tjenesteområder kan det være grunn til å konsentrere seg om
bosetting av 70 flyktninger i henhold til tidligere avtaler.
Til sammenligning er Tromsø og Harstad anmodet om hver å ta imot 80 flyktninger i 2009.
På den andre siden blir Bodø på linje med andre kommuner oppfordret til å delta i en nasjonal
dugnad for å løse store problemer i tilknytning til svært høye ankomsttall. Andre kommuner, dvs.
Tromsø, Rana og Vefsn har allerede sagt ja til økt bosetting. For Bodøs vedkommende gjelder
anmodningen om økt bosetting 20 personer i ett år. Over en femårsperiode representerer disse
bosettingene en merinntekt på 10.9 mill, noe som kan bidra til kapasitetsoppbygging på de mest
kritiske områdene. Det vil i så fall være behov for økt bemanning både ved flyktningkontoret og i
andre tjenester. Tilgang til hensiktsmessige undervisningslokaler er også en forutsetning.
Det er ikke foreløpig budsjettert med investeringsmidler til flyktningboliger i 2009. Heller ikke den
kommunale boligmasse forventes å kunne gi vesentlig bidrag av boliger til formålet.
Det forutsettes derfor at boligbehovet som følge av økning i antall flyktninger må løses ved hjelp av
det statlige integreringstilskuddet.

Med bakgrunn i vurderingene foran legger rådmannen frem saken med to alternative innstillinger.

Forslag til vedtak - alternativ A
Bodø kommune sier nei til å øke bosettingen av flyktninger i 2009.

Forslag til vedtak - alternativ B
1. Bodø kommune svarer ja på anmodningen om å bosette 90 flyktninger i 2009.
Familiegjenforente kommer i tillegg.
2. De merinntektene som integreringstilskuddet representerer, vurderes delvis benyttet til en
situasjonsbetinget kapasitetsøkning i kommunale tjenester.
3. Innenfor gjeldende økonomiske rammer for flyktningkontoret forutsettes løst behov for
boliger, undervisningslokaler, og eventuelt økt behov i øvrige tjenester.

Svein Blix
rådmann
Arne Øvsthus
kommunaldirektør
Saksbehandler: Torunn Skogstad

Formannskapets behandling i møte den 29.10.2008:
Forslag
Forslag fra Bernt Aanonsen (KrF)
2. De merinntektene som integreringstilskuddet representerer benyttes til en
kapasitetsøkning i kommunale tjenester og tilbud som det i følge saksframlegget er behov for.
3. En legger særlig vekt på å tilrettelegge boliger og tiltak som kan integrere flyktninger i
arbeidslivet. Som tiltak vurderes det å opprette praksisplasser i kommunen for flyktninger.
4. Administrasjonen legger fram for formannskapet en plan for tiltakene som kan settes i gang.
Forslag fra Ole H. Hjartøy (H)
Forslag til vedtak – Alternativ c
Bodø kommune svarer ja på anmodningen til å bosette flere flyktninger i 2009, og øker antallet med
10 fra 70 til 80 (likt med Tromsø). Familiegjenforente kommer i tillegg
2. De merinntektene som integreringstilskuddet representerer, vurderes delvis benyttet til
ensituasjonsbetinget kapasitetsøkning i kommunale tjenester.

3. Innenfor gjeldende økonomiske rammer for flyktningkontoret forutsettes løst behov forboliger,
undervisningslokaler, og eventuelt økt behov i øvrige tjenester.
Votering
Innstillingens alternativ a fikk 2 stemmer fra FrP og falt
Forslag fra Ole H. Hjartøy (H) fikk 2 stemmer fra Høyre og falt
Punkt 1 i forslaget alternativ b, ble vedtatt mot 4 stemmer 2 H og 2 FRP
Punkt 2 i forslaget fra Bernt Aanonsen (KrF) ble vedtatt mot 2 stemmer fra FrP.
Innstillingens punkt 3 falt til fordel for forslaget fra Bernt Aanonsen (KrF) om nytt punkt 3 og 4
som begge ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Bodø kommune svarer ja på anmodningen om å bosette 90 flyktninger i 2009.
Familiegjenforente kommer i tillegg.
2. De merinntektene som integreringstilskuddet representerer benyttes til en
kapasitetsøkning i kommunale tjenester og tilbud som det i følge saksframlegget er behov for.
3. En legger særlig vekt på å tilrettelegge boliger og tiltak som kan integrere flyktninger i
arbeidslivet. Som tiltak vurderes det å opprette praksisplasser i kommunen for flyktninger.
4. Administrasjonen legger fram for formannskapet en plan for tiltakene som kan settes i gang.

