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Saksopplysninger
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev datert 28.05.14 anmodet Tynset
kommune om følgende:
På bakgrunn av at det skal bosettes 10.000 flyktninger både i 2014 og 2015, ber vi Tynset
kommune om å fatte et nytt vedtak for 2014 og 2015 som er i tråd med IMDis tidligere
anmodning, og eksklusiv familiegjenforente:
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Minst 20 nyankomne flyktninger i 2014, hvorav 4 av disse er enslige barn og unge
Minst 20 nyankomne flyktninger i 2015, hvorav 4 av disse er enslige barn og unge.

Tynset kommune vedtok 28.02 (arkivsak 11/1237) å bosette 15 personer per år hvorav 3
enslige mindreårige i årene 2012-20115. Anmodningen fra IMDi innebærer derfor en økning
på fem personer per år sett opp mot gjeldene vedtak.
IMDi viser til at Nasjonalt utvalg for bosetting samt samarbeidsavtalen mellom staten og KS
har lagt til grunn et mål om at kommunene skal tilby 10000 bosettingsplasser i 2014 og 2015.
For å få dette til har de økt integreringstilskuddene som utløses ved bosetting av flyktninger.
IMDi viser til at bosettingsbehovet for 2014 har økt fra 8000 til 12000 og oppgir tre grunner
til økningen: at flere asylsøkere har beskyttelsesbehov og får innvilget oppholdstillatelse, at
UDI har effektivisert sin saksbehandling og at kommunenes kapasitet ikke har økt tilsvarende.
5500 flyktninger med innvilget opphold sitter i asylmottak og venter på å få flytte til en
kommune. Det er 4000 flere enn vanlig. Over 700 av disse er barn i familier og 200 barn har
bodd mer enn tre år i asylmottak.
Denne situasjonen gjør at det kreves en særlig innsats fra kommunene i 2014 og 2015. Med en
økt innsats disse to årene forventer IMDi at Tynset kan gå ned til 15 bosatte per år igjen fra
2016. Dersom kommunene vedtar færre en 10000 plasser i 2014 og 2015 vil
bosettingsbehovet i 2016 og 2017 øke tilsvarende, og siden dagens norske bosettingsmodell er
en «solidaritetsmodell» så vil et vedtak som er lavere enn IMDi sin anmodning fra én
kommune føre til at antallet flyktninger som må fordeles på de øvrige kommunene øker.
IMDI minner om at bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje
med andre kommunale oppgaver og at Norges internasjonale forpliktelser innebærer å ta i mot
mennesker som er utsatt for forfølgelse i sine hjemland. Bosetting av flyktninger er en
humanitær oppgave men de utgjør også en ressurs og arbeidskraft. IMDi nevner tilslutt hvilke
tiltak de sammen med samarbeidspartnere kan bistå kommunen med:
- Langsiktig planlegging av bosettings- og kvalifiseringsarbeidet
- Tilgjengelige tilskudd fra staten som er ment å dekke kommunale utgifter ved
bosetting og integrering av flyktninger
- Prioritering av tilskudd til utleieboliger innenfor dagens budsjett
- Større og mer fleksibel bruk av Husbankens startlån.
- Profesjonell bruk av det private leiemarkedet som en parallell løsning til bruk av
kommunale boliger ved bosetting av flyktninger.
KS har lagt ved et brev til kommunen der de skriver at det for dem er svært viktig å sikre
dagens bosettingsmodell som er basert på frivillighet. Det har kommet andre innspill som
statlig tilvisning eller åpen selvbosetting uten restriksjoner som KS mener vil svekke
kommunens arbeid med god integrering av flyktninger. KS viser til uttalelse fra sitt
Landsstyre den 16.10.2013 der de oppfordrer den enkelte kommune til å vurdere om det er
potensiale for økt bosetting, under forutsetning om tettere oppfølging og kompetansetilførsel
fra det regionale apparatet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Husbanken. I
uttalelsen står det også at integreringstilskuddet må økes betraktelig og at det må gjeninnføres
kompensasjon for ressurskrevende tjenester til personer som kommer på familiegjenforening.
Hele uttalelsen ligger på ks.no
TYNSET KOMMUNE
Møteinnkalling: Kommunestyret
Side 3 av 5

Sak 43/14

Saksvurdering
For inneværende år er Tynset kommune godt i mål med planlegging og bosetting av vedtatt
kvote på 15 personer. Ikke alle har ankommet Tynset men boliger er tildelt/under tildeling til
samtlige. I tillegg forventes det ankomst av personer i familiegjenforening med personer
bosatt i kommunen utover høsten og vinteren. Disse kommer i tillegg til de 15. I forbindelse
med anmodningen fra IMDi har tverrfaglig team hatt et møte og diskutert saken. Tilstede var
utdanningssjefen, leder for bofellesskapet for enslige mindreårige, programrådgiver og
avdelingsleder ved teknisk etat i tillegg til koordinator for flerkulturelt arbeid. I bofellesskapet
for enslige mindreårige er det en ledig plass og de ønsker å bosette en enslig mindreårig til.
Boligsituasjonen er under kontroll og med de nye leilighetene som er under oppføring og det
er i år en høyere grad av rullering og frigjøring av eksisterende boligmasse enn tidligere år noe
som gjør at vi har boligkapasitet til å imøtekomme IMDi sin anmodning. Blant de som har
blitt bosatt de siste to årene er det få/ingen barn i barnehage og barneskole, trykket hos disse
kommer først og fremst fra arbeidsinnvandrere og deres barn. Tynset opplæringssenter øker
elevtallet hvert år, blant annet gjennom økt tilstrømming av elever gjennom det
interkommunale samarbeidet, jevn bosetting i alle kommuner og jevn tilflytting av
arbeidsinnvandrere og familiegjenforente. I nye lokaler på Holmen har opplæringssenteret
kapasitet til den relativ lille økningen i elevtallet som anmodningen ber om. Programrådgiver
for introduksjonsprogrammet ga tilbakemelding om at det er utfordrende å skaffe nok
språktreningsplasser og at det er nødvending at kommunen selv tilbyr langt flere plasser enn i
dag. En språktreningsplass er vesentlig for at våre bosatte flyktninger raskere skal få praktisert
den norskkunnskapen de tilegner seg på skolen og slik raskere komme seg over i studier eller
arbeid.
IMDi har på sin nettside publisert statistikk som gir oss nyttige tall og opplysninger om
hvordan det går med integreringen i Tynset og andre kommuner. Tallene inneholder
informasjon om blant annet sysselsetting, bosetting av flyktninger, resultater fra
introduksjonsprogrammet, hvor mye penger hver enkelt kommune har fått i
integreringstilskudd med mer. Tallene for Tynset sett opp mot hele landet er samlet og vedlagt
i et dokument til saken. Den ligger også på www.imdi.no. Her er noen sentrale tall:
ANTALL:
• Pr 01.01.14 bor det 5549 personer i Tynset hvorav 487 er innvandrere, som utgjør
8.8 % av befolkningen mot på landsbasis 12,4 %
• 314 av disse er fra Europa unntatt Tyrkia, 94 fra Asia og Tyrkia, 70 fra Afrika.
• I perioden 2006-2013 har Tynset kommune bosatt 81 flyktninger
• I perioden 1990-2012 har 398 innvandrere bosatt seg på Tynset, 154 kom på grunn av
arbeid, 156 på grunn av familie, 80 på grunn av flukt og 7 på grunn av utdanning
ØKONOMI:
• I perioden 2006-2012 mottok Tynset kommune 38 428 569 i integreringstilskudd.
• I 2013 mottok Tynset kommune 15 652 415 i integreringstilskudd, hvorav 43600 var
barnehagetilskudd, 158 800 skoletilskudd, 147 600 eldretilskudd, 1050 673 tilskudd til
funksjonshemmede og 2 279 842 enslig mindreårig tilskudd.
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SYSSELSETTING
• 71,9 % av Tynset befolkning er sysselsatt mot 68,6 på landsbasis
• 66,4 % av innvandrere 15-74 år er sysselsatt mot 63,1 % på landsbasis
• Blant innvandrere fra EU/EØS er 76,7 % sysselsatt, mens 50 % av innvandrere fra
Afrika, Asia og Amerika er sysselsatt.
• 62,4 % av innvandrere med botid fra 0-4 år er sysselsatt
• 76% av innvandrere med botid fra 5-9 år er sysselsatt og 70% av de med botid over 10
år.
INTRODUKSJONSPROGRAM
• Av 16 deltakere som avsluttet programmet i perioden 2011-2013 gikk 12 direkte over i
arbeid eller studier, dvs 75 %. På landsbasis er tilsvarende andel 47 %.
• Det er i dag 28 deltakere i programmet.
Tverrfaglig team er av den oppfatning av tallene viser at Tynset kommune langt på vei lykkes
i integreringen av innvandrere og at de først og fremst utgjør en ressurs og bidrar til positiv
befolkningsutvikling i kommunen. Teamet ser likevel noen utfordringer i måten
integreringsarbeidet er organisert på og er av den oppfatning at vi vil kunne lykkes i enda
større grad dersom vi utnytter de statlige integreringstilskuddene bedre. 8,9 millioner er satt av
på fond fra integreringstilskuddet per 01.01.2014. Det er i gang satt en prosess for å se på
organiseringen av Tynset opplæringssenter, herunder bosettings og integreringsarbeidet, og
teamet ser fram til resultatet av denne prosessen.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Å imøtekomme IMDi sin anmodning bidrar til å opprettholde dagens bosettingsmodell som
sørger for bosetting av flyktninger i de fleste av landets kommuner. Det fører til mindre press
og mindre tilflytting til de store byene enn dersom det skulle vært selvbosetting. Å
opprettholde levende bygder og regionale bysentra som Tynset bidrar positivt til klima og
miljøet i Norge.

Rådmannens innstilling:
Rådmannen innstiller på at Tynset kommune sier ja til å bosette minst 20 nyankomne
flyktninger i 2014, hvorav 4 av disse er enslige barn og unge

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 5 av 5

