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2013009411 ANMODNING OM ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER 
2013007987 ANMODNING OM ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Saken gjelder brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) der Sør-Varanger 
kommune anmodes å øke bosettingen av flyktninger. Kommunestyret har tidligere gjort 
langtidsvedtak om bosetting av 25 flyktninger pr år til og med 2016. Det anmodes nå om 



å øke bosettingen av flyktninger utover dette vedtaket.  

Øke antall bosettinger fra 25 til 40 i 2014  

Øke antall bosettinger fra 25 til 40 i 2015 

Øke antall bosettinger fra 25 til 30 i 2016 

Nytt vedtak om 30 bosettinger i 2017  
 
 
Faktiske opplysninger: 

Oversikt over bosettinger Sør-Varanger: 

2011: Bosatt 26 personer inkludert familiegjenforente 

2012: Bosatt 29 personer inkludert familiegjenforente 

2013: Bosatt 39 personer inkludert familiegjenforente 

2014: Innen 1. november bosettes 26 personer inkludert familiegjenforente 

 
Aldersfordeling flyktninger i Sør-Varanger i 2014, bosatt i løpet av de siste 5 år: 

 

Aldersgruppe               Antall 

Mellom 0-5 år                    23 

Mellom 6-15 år         12 

Mellom 16-18 år         2 

Mellom 19-30 år       40 

Mellom 31-40 år       23 

Mellom 41-50 år         6 

Mellom 51-60 år         1 

Totalt                             108 

Flyktningene er bosatt i Kirkenes, Hesseng, Sandnes, Bjørnevatn og Svanvik. 

 

Kommuneplanens hovedmål: 



Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

I kommuneplanen er målsettingen å øke folketallet i Sør-Varanger til 12 000 innbyggere. 
Bosetting av flyktninger er en del av befolkningsveksten i kommunen. Det forventes behov 
for økt tjenestetilbud innenfor ulike enheter, for å imøtekomme økt tilflytting, avhengig av 
behov hos den enkelte. Når det gjelder tilflyttingen, vil det være voksne og barn i alle aldre. 
Både arbeidsinnvandrere, innvandrere og flyktninger, familier til disse, korttids bosatte og 
studenter.  

Boliger: 
Boliger til flyktninger tildeles i hovedsak av Stiftelsen Bolig Bygg (SBB), samt  boliger/hybler i 
privat utleie og kommunal bolig i borettslag. Boliger er fortsatt ei utfordring på grunn av de 
høye kjøps- og utleieprisene. Det gjør det vanskelig for flyktningene å komme inn på det 
private boligmarkedet og det er få som får lån til å kjøpe egen bolig.  Mange blir derfor 
boende i SBBs leiligheter utover 3 år og 5 år, og da frigjøres det færre leiligheter til nye 
flyktninger. Noen familier som har bodd i kommunen over 5 år, har kjøpt egen bolig.  SBB er 
en viktig samarbeidspartner i arbeidet med og skaffe til veie boliger til nye flyktninger. 
Kommunestyret har vedtatt å bygge 8 nye boliger jfr sak 12/1654 og der er arbeidet i gang. 
Arbeidet sluttføres innen 2015. 

Barn og ungdom: 

Det søkes om barnehageplass til barn så snart IMDi varsler om  ankomst. Barna begynner i 
barnehage når det er ledige plasser og det kan være en utfordring med plasser, når 
ankomster er etter barnehagens hovedopptak. Foreldre er avhengig av at barna kommer 
raskt i barnehage, slik at de voksne som skal delta i introduksjonsprogrammet. De skal starte 
opp innen fristen på 3 måneder etter ankomst til kommunen, jfr introduksjonsloven.  

Barn i skolealder starter på skole/SFO etter ankomst til kommunen.  

 

Kompetansebygging: 
Introduksjonsprogram reguleres av «Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 
nyankomne innvandrere». Introduksjonsloven regulerer hvem som har rett og plikt til å delta i 
introduksjonsprogrammet.  Kommunen er pliktig til å gjennomføre ordningen i henhold til 
loven.  Deltakerne skal ha et tilbud på 37,5 t pr uke, fulltid- og helårlig og likt arbeidslivet med 
hensyn til arbeidstid, ferie og arbeidslivets regler forøvrig.  

De nyankomne flyktningene tilbys variert kvalifisering med språkopplæring, kurs, praksis, 
lokalkunnskap, aktiviteter som fremmer deltakelse i nærmiljøet, fysisk fostring, 
nettverksbygging og kulturutveksling.  

Flyktningtjenesten koordinerer og driver helårstilbud i introduksjonsprogrammet med ulike 
kurs, tiltak og arbeidspraksis. Kompetansesentret gir norskopplæring etter skolerute samt 50 
timer samfunnskunnskap. Alle nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år som blir bosatt i 



kommunen, skal delta i introduksjonsprogram. Målet er å kvalifisere deltakerne til arbeid 
og/eller utdanning.  Alle ungdommer mellom 16 og 19 år skal ha et tilbud om opplæring.  

Resultater i introduksjonsordningen for deltakere som gikk ut i arbeid eller utdanning i Sør-
Varanger: 

I 2012 var måloppnåelsen 86 %. 

I 2013 var måloppnåelsen 23 %. 

50 introduksjonsdeltakere er eller har vært i programmet hittil i 2014. Måloppnåelsen i 2014 
målingen ligger an til å øke igjen. 

Det er endring i arbeidsmulighetene for introduksjonsdeltakere i Sør-Varanger. Det har blant 
annet sammenheng med arbeidsmarkedet, at det er få relevante jobber i forhold til deres 
utdanning og erfaring. Det er Fylkesmannen som fører tilsyn med introduksjonsprogrammet. 

Økonomi: 

Oversikt over utgifter ved bosetting av flyktninger som dekkes av integreringstilskuddet fra 
IMDi: 

Personell og drift av flyktningtjenesten og tilbud i introduksjonsprogrammet 

Introduksjonsstønad til introduksjonsdeltakere er 2 G, som i år tilsvarer kr  176 740 pr. år 

Opplæringstiltak innenfor introduksjonsprogrammet 

Etablering til nybosatte flyktninger etter nøktern standard og individuelle behov 

Ventestønad til enkeltpersoner ved ankomst 

Helseundersøkelser med konsultasjoner, kartlegging og oppfølging etter ankomst til 
kommunen. Legekonsultasjoner hos fastlege eller i eget akutt-tilbud til innvandrere 

Utgifter til foreldrebetaling barnehage/SFO når foreldre er i introduksjonsprogram  

Aktiviteter til voksne og barn/unge 

Tolkeutgifter til kommunale avdelinger og legetjeneste 

Overføring av lønnsmidler til 50% innvandrerhelsesøster 

 

Økonomisk bistand til de som ikke er i introduksjonsprogrammet (arbeidsløse, pensjonister 
samt ved svangerskapspermisjoner og sykdom). Om NAV utbetaler økonomisk hjelp til 
flyktninger innenfor 5-års integreringstilskuddsperiode, så refunderer kommunen NAVs 
utgifter. 

Dersom flyktninger flytter til/fra kommuner innenfor 5-års tilskuddsperiode, deles tilskuddene 



mellom kommunene i henhold til  IMDis fordelingsnøkkel. Det er 3 års frist for kommunene 
for å fremme slike krav. 

Tilskuddsordninger ved bosetting av flyktninger, beregnet etter satser i 2014: 

IMDi utbetaler integreringstilskudd pr person som bosettes, i de første 5 år.  

BOSETTINGSÅR          SATSER FOR TILSKUDD I 2014 

Enslig voksen                             Voksne i familie                   Barn  

ÅR 1    225 000                           177 000                               177 000 

ÅR 2           200 000                           200 000                               200 000 

ÅR 3    142 600                           142 600                               142 600 

ÅR 4     80 000                              80 000                                 80 000 

ÅR 5              70 000                              70 000                                 70 000 

I tillegg kan IMDi utbetale behovsprøvde tilskudd etter at de er ankommet til kommunen: 

Ekstratilskudd inntil kr 852 900 for personer med kjente funksjonshemminger og/eller 
adferdsvansker. Gis i inntil 5 år, etter søknad og med spesialistuttalelser. Gjelder ikke 
familiegjenforente.  

Engangstilskudd kr 23 400 til barn i barnehage  

Engangstilskudd til personer over 60 år kr 152 200 

Annet: 

Fylkesmannen gir tilskudd til norskundervisning for voksne 

Husbanken har gunstige låne- og tilskuddsordninger. Boligtilskuddet til kjøp og bygging av 
boliger er inntil 40 % til utleieboliger til flyktninger, barnefamilier og andre prioriterte grupper 

Bostøtte fra Husbanken til enkeltpersoner 

Flyktninger som er bosatt i kommunen inngår i det ordinære rammetilskuddet som er 
beregnet til å dekke innbyggernes offentlige tjenester 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 

Vurdering: 
IMDi anmoder Sør-Varanger kommune om å bosette flere enn 40 flyktninger i 2014 og 2015.  

Sør-Varanger kommune har lang erfaring og bred kompetanse i arbeidet med flyktninger og 
gir tilbud til de som kommer til kommunen.   



Det er realistisk å vedta bosetting av 30 personer, 5 flere enn kommunestyret allerede har 
vedtatt i tidligere sak. 

Boligsituasjonen er fortsatt en utfordring som må tas med i vurderingen om økt antall 
bosatte. Flyktningene blir i dag stort sett boende i de boligene som de blir tildelt ved 
ankomst. Dette gjør at få boliger blir frigitt til nybosettinger og det bør legges til rette for en 
større rullering av boligene. For å få til stabil bosetting, kan det legges til rette for at 
flyktninger kan kjøpe egen bolig ved hjelp av startlån eller at de lettere kan komme ut i det 
ordinære leiemarkedet. Det foreslås at det gjøres en utredning hvor ulike alternativer for å få 
til en bedre boligflyt gjennomgås, og hvor ulike virkemidler vurderes. Dette for å kunne ha 
grunnlag for å eventuelt øke bosettingsantallet i fremtiden, dersom kommunestyret vedtar det 
i kommende år. 

Det er store økonomiske innsparinger og nedbemanning i kommunen, som gir stort press på 
det kommunale tjenestetilbudet (skole, barnehage, helse, barnevern med mer) i Sør-
Varanger.  

På bakgrunn av en helhetsvurdering vil rådmannen anbefale å øke antall bosatte fra 25 til 30 
flyktninger i perioden 2014-2016. 

Alternative løsninger: 

Sør-Varanger kommune opprettholder vedtak om bosetting av 25 flyktninger i 2014 

Sør-Varanger kommune vedtar å øke bosettingen fra 25 til 30 flyktninger i 2014 

Sør-Varanger kommune vedtar å øke bosettingen fra 25 til 30 flyktninger i 2015  

Sør-Varanger kommune opprettholder vedtaket om å bosette 25 flyktninger i 2015-2106 

Sør-Varanger kommune vedtar å bosette 30 flyktninger i 2017  

 
 
Forslag til innstilling: 
Sør-Varanger kommune anbefaler lavere økning i antall bosatte flyktninger, enn det IMDi 
anmoder om. Vedtar bosetting av 30 flyktninger i perioden 2014-2016.  

Sør-Varanger kommune vedtar å gjøre nye vurderinger i antall bosatte flyktninger fra 2017. 

Rådmannen bes iverksette et prosjekt der en ser på helhetlig løsning for boliger til flyktninger 
og muligheter for bedre boligflyt av de boligene som flyktninger leier i kommunal regi og hos 
Stiftelsen Bolig Bygg, og hvor ulike virkemidler vurderes. Saken fremmes for kommunestyret 
innen 1.9. 2015. 

 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 
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Vedrørende bosetting av flyktninger i 2014 og 2015

IMDi Nord har tidligere anmodet Sør-Varanger kommune om bosetting av 40

flyktninger i 2014 og 40 flyktninger i 2015. I sitt vedtak har Sør-Varanger kommune

redusert antallet til 25 flyktninger i 2014 og 25 flyktninger i 2015.

På bakgrunn av at det skal bosettes 10 000 flyktninger både i 2014 og 2015,
ber vi Sør-Varanger kommune om å fatte et nytt vedtak for 2014 og 2015
som er i tråd med IMDis tidligere anmodning:

minst 40 nyankomne flyktninger i 2014
minst 40 nyankomne flyktninger i 2015

Forutsatt at det bosettes 10 000 flyktninger i 2014 og 2015, vil bosettingsbehovet i

2016 og 2017 bli 8 000 per år ut fra dagens prognoser. Dette gir følgende plantall

for kommunen i 2016 og 2017:

minst 30 nyankomne flyktninger i 2016

minst 30 nyankomne flyktninger i 2017

Kommunene gjør en stadig bedre jobb med å bosette flyktninger. Sør-Varanger

kommune er et godt eksempel på det. Fra 2012 til i dag øker kommunenes vedtak

fra under 6 000 til 7 600 plasser per år. Bosettingen skjer også jevnere gjennom året

og plassene utnyttes raskere enn før. Flere kommuner enn før over hele landet ser

bosetting av flyktninger i sammenheng med sysselsetting og befolkningsutvikling.

Nasjonalt utvalg for bosetting har satt som mål at kommunene skal tilby 10 000

bosettingsplasser i 2014 og 2015. Dette målet er også lagt til grunn for



samarbeidsavtalen mellom staten og KS om bosetting av flyktninger som ble fornyet

22.april 2014. Staten og KS har en løpende dialog om rammebetingelser som gjør

kommunene i stand til å bosette flere flyktninger. Tilskuddene som utløses ved

bosetting av flyktninger er økt. I vedlegget til dette brevet er det redegjort nærmere

for bakgrunnen for anmodningen og hvilke tilskudd som utløses ved bosetting.

Vi vil understreke betydningen av presise vedtak for antall flyktninger som skal

bosettes. Vi ber om at det ikke fattes vedtak som inkluderer familiegjenforente eller

begrenser mulighetene til å gjennomføre bosettingsarbeidet. Vedtak må fattes uten

forbehold. IMDi oppfatter at alle vedtak er bindende for begge parter. Skulle det av

spesielle grunner ikke la seg gjøre å realisere alle plassene, ber vi om at ubenyttede

plasser overføres til neste års bosetting.

Dersom kommunen har vansker med å finne boliger, kan det være et alternativ at
flyktninger selv finner bolig, innenfor rammen av kommunenes vedtak.

For å legge til rette for jevn og forutsigbar bosetting i årene 2014-2015, ber vi om

kommunens svar på anmodningen innen 15. september 2014. Ta kontakt med

Dinka Bektesevic, e-post: dbu ir/1(1 n; tlf. 94 78 40 19 i IMDi Nord hvis dere

ønsker mer informasjon om anmodningen eller bosetting av flyktninger generelt.

IMDi er også på tilbudssiden når det gjelder å delta på møter med ledelsen i

kommunen, eventuelt sammen med andre statlige etater. IMDi vil blant annet

samarbeide med fylkesmannen om oppfølgingen av dette brevet.

Vedtaket bes sendt skriftlig til IMDi Nord og på e-post til med kopi til

KS v/Nina Gran: noia.gran,,o.ks.no;

Anmodningen er utarbeidet i samarbeid med KS. Vi viser til vedlagt brev fra KS.

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Sør-Varanger kommune!

Med vennlig hilsen

for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Dulo Dizdarevic Dinka Bektesevic

regiondirektør seniorrådgiver

Kopi:

KS
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Nærmere om bakgrunnen for anmodningen

Staten ved IMDi anmodet i fjor kommunene om å bosette 10 707 flyktninger i 2014. Alle
landets kommuner er bedt om å bosette flyktninger. Kommunene har hittil vedtatt å bosette
7 557 flyktninger i år, og IMDis prognose basert på siste signaler er at kommunene vil vedta
7 700 plasser.

Med et årlig nivå på om lag 8 000 bosettingsplasser vil kommunene ha stor nok kapasitet til
å bosette det årlige forventede antallet nye flyktninger, i følge siste prognoser.
Bosettingsbehovet for 2014 er imidlertid økt til 12 000 og målet er å bosette 10000
flyktninger både i 2014 og 2015. Grunnen til det økte behovet er at flere asylsøkere har
beskyttelsesbehov og får innvilget oppholdstillatelse, at UDI har effektivisert sin
saksbehandling, og at kommunenes kapasitet ikke har økt tilsvarende.

Det er i dag over 5 500 flyktninger i asylmottak med oppholdstillatelse og som venter på å
flytte til en kommune. Over 700 av disse er barn i familier, hvor av 200 barn har bodd mer
enn tre år i asylmottak.

For å få bosatt det store antallet bosettingsklare flyktninger som venter i mottakene, trengs
det en særlig innsats fra kommunene i 2014 og i 2015. Nasjonalt utvalg for bosetting mv.,
som er et partssammensatt utvalg fra staten og kommunene, har satt som mål at
kommunene skal tilby 10 000 bosettingsplasser i 2014 og 2015.

Dette målet er også lagt til grunn for samarbeidsavtalen mellom staten og KS som ble
fornyet 22.april 2014. Samarbeidsavtalen skal bidra til økt bosetting av flyktninger som har
fått opphold i Norge.
htt www.re "erin en.no nb de bld aktuelt n heter 2014 Avtale-om-a-bosette-flere-
fty_ktninger-.html?id=757459

Nasjonalt utvalg har bestemt at IMDi skal rette en ny henvendelse til kommunene om å
fatte vedtak om de manglende plassene i 2014 og 2015. Dersom kommunene vedtar
10 000 plasser i 2014 og 2015, tilsier prognosene at det vil være behov for å bosette 8 000
flyktninger i årene 2016 og 2017. Dersom kommunene vedtar færre enn 10 000 plasser i
2014 og 2015, vil bosettingsbehovet i 2016 og 2017 øke tilsvarende.

Bosettingsbehovet for enslige mindreårige er fastsatt til å være 480 i 2014, mens behovet
for 2015 —2017 vil være på 430 per år.

Kommunene mottar ulike tilskudd fra staten for å dekke kommunale utgifter som følger av
bosetting og integrering av flyktninger. Tilskuddene utgjør 8,2 milliarder kroner i 2014. Da
er ikke ordinære overføringer til kommunene tatt med. For å stimulere til økt bosetting har
regjeringen styrket integreringstilskuddet med 327,8 millioner kroner i 2014. Nærmere
informasjon om ulike økonomiske virkemidler ved bosetting av flyktninger, finnes på IMDis
hjemmesider http://www.imdi.no/no/Tilskudd/.

Å finne egnet bolig til flyktninger kan være en utfordring. Det er avgjørende at
kommunenes vedtak om bosetting følges opp gjennom boligplan og aktiv bruk av
Husbankens ordninger. Husbanken i din region kan kontaktes v/ regiondirektør Snorre
Sundquist, tlf.78 42 74 35. Det vises også til nærmere informasjon på Husbankens
hjemmesider.



Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre
kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre kommunale oppgaver inn i
faste og planlagte former, basert på flerårige vedtak og plantall. Det forventede antallet
flyktninger det er behov for å bosette i den enkelte kommune de kommende år, skal fremgå
av plantall som gir kommunene god forutsigbarhet. IMDi vil hvert år gi kommunene
oppdaterte plantall for kommende 3-års periode.

Dagens bosettingsmodell er en "solidaritetsmodell". Med dette menes at dersom en
kommune som blir anmodet om å bosette flyktninger svarer nei eller fatter vedtak som er
lavere enn IMDis anmodning, må antallet flyktninger fordeles på de øvrige
bosettingskommunene. Modellen er basert på samarbeidsavtalen mellom staten og KS.

Det er et prinsipp at flyktninger skal bosettes i kommuner over hele landet. Kommunen må
ha et tilpasset tjenestetilbud, herunder introduksjonsprogram og opplæring i norsk og
samfunnskunnskap til de som bosettes, slik at de kan komme i arbeid eller gå videre til
kvalifisering og utdanning.

Norges internasjonale forpliktelser innebærer å ta imot mennesker som er utsatt for
forfølgelse i sine hjemland. Bosetting av flyktninger er ikke bare en humanitær oppgave.
Flyktninger utgjør også en ressurs. Både privat og offentlig sektor vil ha behov for mer
arbeidskraft i årene fremover. Gjennom gode kvalifiseringsprogram kan kommuner
skreddersy kompetanse som arbeidslivet trenger.

En betydelig andel av de voksne flyktningene er enslige ved bosettingstidspunktet, men en
del har familie i hjemlandet som kan forventes å komme til Norge. At flyktninger får
familien sin til landet vil være positivt for integreringen og kan bidra til befolkningsutvikling,
men kan også innebære utfordringer med boliger og kapasitet i kommunene. Det anbefales
derfor at kommunen har fokus på at det kan komme familiegjenforente i tillegg til de som
bosettes. Familieinnvandrede til personer i målgruppen for integreringstilskudd, utløser også
tilskuddet. Se www.imdi.no for mer informasjon om tilskuddsordningene.

IMDi bistår gjerne med ulike tiltak sammen med våre samarbeidspartnere for å legge til
rette for bosetting. Dette inkluderer:

Langsiktig planlegging av bosettings- og kvalifiseringsarbeidet; derunder
samarbeidsavtaler med IMDi og Husbanken, flerårige vedtak og jevn bosetting.

Tilgjengelige tilskudd fra staten som er ment å dekke kommunale utgifter ved bosetting og
integrering av flyktninger (integreringstilskudd, norsktilskudd, særskilt tilskudd for enslige
mindreårige, tilskudd ved bosetting av personer med alvorlig, kjente funksjonshemminger
og/eller adferdsvansker, Husbankens boligfinansieringsordninger mv).

Prioritering av tilskudd til utleieboliger innenfor dagens budsjett.

Større og mer fleksibel bruk av Husbankens startlån.

Profesjonell bruk av det private leiemarkedet, hvor dette ses som en parallell løsning til
bruk av kommunale boliger ved bosetting av flyktninger.

Mer utfyllende informasjon om tilskuddsordninger, rundskriv med mer i forbindelse med
bosetting av flyktninger, finnes på IMDi sine hjemmesider: Ta gjerne kontakt
med IMDi hvis dere ønsker mer informasjon om anmodningen eller bosetting av flyktninger
generelt.
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Behov for økt bosetting

KSviser til ekstra anmodningsbrev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om bosetting av

personer med innvilget opphold i landet for 2014 og 15. På grunn av det rekordhøye antallet som

venter i asylmottak, er det nå et stort behov for å få bosatt mange flyktninger raskest mulig. KSvil

derfor anmode kommunene om å bosette et høyere antall i 2014 og 15.

Kommunene har gjort en veldig bra jobb i bosettingsarbeidet siste år, og i første kvartal 2014 er 35%

flere bosatte enn pr tilsvarende tidspunkt i fjor. Pga raskere saksbehandling av utlendingssaker i

Utlendingsdirektoratet, flere asylsøkere og høyere andel som fikk opphold i 2013, sitter det nå 5 500

i asylmottak og venter på bosetting. Det er om lag 4000 flere enn hva som har vært vanlig tidligere

år. Av disse har om lag 4000 personer med godkjent opphold ventet på bosetting i en kommune i
mer enn seks måneder etter at vedtaket om opphold er fattet.

For KSer det svært viktig å sikre dagens bosettingsmodell som er basert på frivillighet. KSmener at

andre alternativer som er spilt inn i debatten, som for eksempel statlig tilvisning eller åpen
selybosetting uten restriksjoner, vil svekke kommunenes arbeid med god integrering av nyankomne

flyktninger. 22 april i år ble avtalen mellom staten og KSom bosetting av flyktninger og asylsøkere

fornyet med den nye regjeringen. Avtalen er basert på frivillighet for kommunesektoren og gode

rammebetingelser på feltet, og forutsetter at bosettingsbehovet dekkes. Den gjelder for 2 år og vil

evalueres årlig. Målet i avtalen er å bosette 10 000 personer i 2014 og 15. Måloppnåelse krever en

ekstra innsats fra kommunene. Parallelt med dette har også KSforeslått konkrete forbedringer i

rammebetingelsene for bosetting.

KSLandsstyre vedtok følgende enstemmig uttalelse 16.10.13:
«Det er viktigfor kommunene å beholde frivillighetsprinsippetfor mottakav flyktninger,og KS mener beste
måten å unngå statlig tvang vil være at kommunene i praksisviser at de kan løse behovetfor bosetting
basert på gjeldende avtale.
KS' landsstyreoppfordrerden enkelte kommunetil å vurdere om det er potensialefor økt bosetting,under
forutsetningom tettere oppfølgingog kompetansetilførselfra det regionale apparatet til Integrerings-og
mangfoldsdirektoratetog Husbanken.
Landsstyretmener at den prekære situasjonenfor lengeventede flyktningeri mottaktilsierat staten

ytterligeremå forsterke sine boligpolitiskevirkemidler.For å sikre kompensasjonav kommunenesutgifter,
må også integreringstilskuddetøkes betraktelig,jfr. Beregningsutvalgetsresultater,og det må gjeninnføres
kompensasjonfor ressurskrevendetjenester til personersom kommer på familiegjenforening.»(hele
uttalelsen liggerpå ks.no)

Haakon vhs gate 9 T: +47 24 13 26 00 ks@ks.no Bankglro 8200.01.65189
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KSvil derfor anmodekommuneneom å vurdere mulighetenfor å ta et ekstraantalli disse2 årene.
Kunpåden måten kanvi løseproblemetmed de lengeventende,ogsikrebosettingsmodellen.

Med vennlighilsen
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