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Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune er hverken bedre eller dårligere stilt enn andre kommuner når det
gjelder å imøtekomme ønsket om en økt bosetting i 2015 og 2016, og vil i
utgangspunktet være positive til en formell henvendelse fra IMDi i tråd med de
volumer departementet skissere i sin henvendelse.
2. Ringerike kommune vil i denne anledning også be departementet merke seg at bosatte
flyktninger er overrepresentert når det gjelder bruk av kommunale tjenester ut over
den femårsperioden kommunen mottar egne statlige midler til formålet. Dette gjelder
spesielt supplerende sosialhjelp, og man bør finne sin løsning på dette i det videre
planarbeid.
3. Departementet bør videre vurdere om krav til introduksjon, bolig, utdanning og arbeid
skal stå i første rekke når det gjelder gruppen som kommer fra Syria. Den skisserte
grad av traume tilsier at disse menneskene i utgangspunktet flykter for sine liv. De
trenger beskyttelse, tak over hodet, mat og klær. Framtiden vil vise om de ønsker,
eller blir i stand til å bosette seg i Norge og trenger hjelp til dette.

Beskrivelse av saken
I brev fra Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 23.4.2015,
anmoder statsråden om en tilbakemelding om hvor mange flyktninger Ringerike kommune
kan bosette i løpet av 2015 og 2016 (vedlagt). Dette grunnet flyktningkrisen i Syria og
Middelhavet.
Ringerike kommune har tidligere forpliktet seg til å motta 45 flyktninger (i tråd med UDIs
anmodning) for bosetting i 2015 og 45 flyktninger for bosetting i 2016. UDI har justert sin
anmodning for 2015 til 56 flyktninger i 2015 og departementet ønsker at ytterligere 15
flyktninger skal mottas i 2015, - til sammen 71 flyktninger for bosetting. For 2017 ønsker
departementet en samlet bosetting i Ringerike kommune på 59 flyktninger. Departementet
presiserer at disse tallene er basert på det antall departementet antar kommunen kan ta imot.
Rådmannen har bedt om en status når det gjelder arbeidet med bosetning av flyktninger i
kommunen, sett fra Navs perspektiv. Det viser seg at Ringerike kommune har et etterslep på
bosettinger i 2015, da flere av de flyktningene som skulle komme til Ringerike ble værende i
Tyrkia, da de ikke fikk klargjort nødvendige dokumenter. Målet med å oppfylle
bosettingskravene fra 2014-2015 står likevel fast og skal nås.
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Leder av NAV peker på fire hovedområder som er utfordrende når det gjelder mottak av
flyktninger for bosetting:
1.
2.
3.
4.

Bolig
Arbeidsmarkedet
Økonomi
Organisatoriske utfordringer

Bolig:
Det er fattet vedtak om at flyktningene skal bosettes i kommunalt disponerte boliger. Det er i
dag ventelister på boliger. Det skal også fremskaffes boliger til andre vanskeligstilte på
boligmarkedet innenfor samme boligportefølje (f.eks. barnefamilier). Boligsosialt team har
stort nettverk blant private utleiere og god oversikt over boligvirkemidler som kan bidra til å
løse boligproblemer. Dette sammen med det vi vurderer som god og effektiv logistikk med
hensyn til boligene som tildeles, gjør at NAV med sikkerhet kan si at det pr. i dag ikke er
mulig å bosette flere flyktninger uten å kjøpe flere boliger som er tilpasset gruppen i størrelse
og beliggenhet. Det må vurderes om dette kan realiserer raskt nok, samtidig som det også ta
hensyn til at leienivået på boligene til denne gruppen leietakere bør være moderat.
Arbeidsmarkedet:
Arbeidsmarkedet i Ringerike er svekket i forhold til yrker uten krav til utdanning. Det kreves
som oftest gode norskkunnskaper og spesiell fagkompetanse i stillinger som lyses ut. Det er
likevel et underliggende marked hvor det er muligheter for arbeidssøkere uten
fagkompetanse. Flyktningene opplever likevel at de ofte ikke når opp i konkurranse med
andre arbeidssøkere som har bedre norskkunnskaper.
Økonomi:
Det ble i 2014 utbetalt kr 800 000,- mer i sosialhjelp til denne gruppen enn året før. Dette er
en gruppe som etter endt introduksjonsordning sjelden klarer seg uten NAVs bistand,
økonomisk og praktisk. En stor andel har behov for fortsatt kvalifisering, spesielt i forhold til
språk og arbeid, før de kan nyttiggjøre seg den bistanden NAV kan gi i forhold til arbeid og
aktivitet. Dette er et kommunalt ansvar som det per i dag ikke er gode løsninger på. Dette
fører til at mange forblir mottakere av sosialhjelp også etter at fem-års perioden for tilskudd
fra IMDI er forbi.
Organisatoriske utfordringer i NAV Ringerike
NAV Ringerike har i dag 1,5 kommunale lederressurser og ivaretar store fagområder som
flyktning, sosialhjelp, kvalifiseringsprogram, boligtildeling, i tillegg til gjeldsrådgivning og
husbank. Den statlige lederandelen er 2,5. Flyktningeområdet er stort, komplisert og
mangfoldig. Vi ser allerede nå behov for å vurdere å skille ut egne lederressurser til dette
området for å kunne ivareta det på en forsvarlig måte j.fr de kravene som skal oppfylles.
Ved en økning i antall bosettinger vil personal og saksområdet bli så vidt stor og omfattende
at man må vurdere organiseringen videre. Praktisk sett er det heller ikke kontorplasser til
flere ansatte innenfor dagens rammer.
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Rådmannens vurdering
Verden opplever i dag en flyktningkatastrofe som vi må helt tilbake til 2. verdenskrig for å
finne maken til. Media bringer hendelsene nært inn på oss, og viljen til å hjelpe er uttalt fra
de fleste. Situasjonen i Middelhavet er kjent, og de signaler IMDi gir i forhold til Syria og
nabolandene er mer enn alvorlige.
I denne situasjonen er det kommunene som sitter med løsningen/nøkkelen for hva den norske
stat kan gjøre. Ringerike kommune er hverken bedre rustet eller dårligere stilt enn andre
kommunen for å ta sin del av dette ansvaret. De utfordringer som beskrives er noe samtlige
sammenlignbare kommuner opplever, men rådmannen synes allikevel det er riktig og viktig
at disse betraktninger framføres for departementet.
De statlige økonomiske insitamenter er styrket. Integreringstilskuddet for enslige voksne er
økt fra kr. 666 800,- til kr. 717 600 i 2014, og ytterligere til kr. 746 200 i 2015. Dette
tilskuddet utbetales over fem år. I tillegg mottar kommunene et eget tilskudd til opplæring i
norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Husbankens tilsagnsramme er også økt
med til sammen 180 mill. kroner som skal kunne resultere i ca. 1 200 flere utleieboliger for
vanskeligstilte.
Rådmannen er klar over at spesielt flyktningene fra Syria vil trenge tjenester fra mange
enheter i Ringerike kommune. De signaler som kommer tilsier at disse menneskene er svært
traumatiserte, ikke bare fysisk, men også psykisk. Det vil her være behov for
helsetjenester/spesialisthelsetjenester i større grad, og det er særdeles viktig at disse
menneskene ikke blir sittende fast på mottak.
Rådmannen anbefaler at det fattes politisk vedtak slik innstillingen tilkjennegir.
Formannskapets vedtak vil bli oversendt departementet med forbehold om endelig
behandling i kommunestyret, som er to dager etter formell svarfrist.

Vedlegg
 Brev fra Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av
23.4.2015
Ringerike kommune, 11.05.2015
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune er hverken bedre eller dårligere stilt enn andre kommuner når
det gjelder å imøtekomme ønsket om en økt bosetting i 2015 og 2016, og vil i
utgangspunktet være positive til en formell henvendelse fra IMDi i tråd med de
volumer departementet skissere i sin henvendelse.
2. Ringerike kommune vil i denne anledning også be departementet merke seg at
bosatte flyktninger er overrepresentert når det gjelder bruk av kommunale tjenester
ut over den femårsperioden kommunen mottar egne statlige midler til formålet. Dette
gjelder spesielt supplerende sosialhjelp, og man bør finne sin løsning på dette i det
videre planarbeid.
3. Departementet bør videre vurdere om krav til introduksjon, bolig, utdanning og
arbeid skal stå i første rekke når det gjelder gruppen som kommer fra Syria. Den
skisserte grad av traume tilsier at disse menneskene i utgangspunktet flykter for sine
liv. De trenger beskyttelse, tak over hodet, mat og klær. Framtiden vil vise om de
ønsker, eller blir i stand til å bosette seg i Norge og trenger hjelp til dette.
Beskrivelse av saken
I brev fra Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 23.4.2015,
anmoder statsråden om en tilbakemelding om hvor mange flyktninger Ringerike kommune
kan bosette i løpet av 2015 og 2016 (vedlagt). Dette grunnet flyktningkrisen i Syria og
Middelhavet.
Ringerike kommune har tidligere forpliktet seg til å motta 45 flyktninger (i tråd med UDIs
anmodning) for bosetting i 2015 og 45 flyktninger for bosetting i 2016. UDI har justert sin
anmodning for 2015 til 56 flyktninger i 2015 og departementet ønsker at ytterligere 15
flyktninger skal mottas i 2015, - til sammen 71 flyktninger for bosetting. For 2017 ønsker
departementet en samlet bosetting i Ringerike kommune på 59 flyktninger. Departementet
presiserer at disse tallene er basert på det antall departementet antar kommunen kan ta imot.
Rådmannen har bedt om en status når det gjelder arbeidet med bosetning av flyktninger i
kommunen, sett fra Navs perspektiv. Det viser seg at Ringerike kommune har et etterslep på
bosettinger i 2015, da flere av de flyktningene som skulle komme til Ringerike ble værende i

Tyrkia, da de ikke fikk klargjort nødvendige dokumenter. Målet med å oppfylle
bosettingskravene fra 2014-2015 står likevel fast og skal nås.
Leder av NAV peker på fire hovedområder som er utfordrende når det gjelder mottak av
flyktninger for bosetting:
1.
2.
3.
4.

Bolig
Arbeidsmarkedet
Økonomi
Organisatoriske utfordringer

Bolig:
Det er fattet vedtak om at flyktningene skal bosettes i kommunalt disponerte boliger. Det er i
dag ventelister på boliger. Det skal også fremskaffes boliger til andre vanskeligstilte på
boligmarkedet innenfor samme boligportefølje (f.eks. barnefamilier). Boligsosialt team har
stort nettverk blant private utleiere og god oversikt over boligvirkemidler som kan bidra til å
løse boligproblemer. Dette sammen med det vi vurderer som god og effektiv logistikk med
hensyn til boligene som tildeles, gjør at NAV med sikkerhet kan si at det pr. i dag ikke er
mulig å bosette flere flyktninger uten å kjøpe flere boliger som er tilpasset gruppen i
størrelse og beliggenhet. Det må vurderes om dette kan realiserer raskt nok, samtidig som
det også ta hensyn til at leienivået på boligene til denne gruppen leietakere bør være
moderat.
Arbeidsmarkedet:
Arbeidsmarkedet i Ringerike er svekket i forhold til yrker uten krav til utdanning. Det
kreves som oftest gode norskkunnskaper og spesiell fagkompetanse i stillinger som lyses ut.
Det er likevel et underliggende marked hvor det er muligheter for arbeidssøkere uten
fagkompetanse. Flyktningene opplever likevel at de ofte ikke når opp i konkurranse med
andre arbeidssøkere som har bedre norskkunnskaper.
Økonomi:
Det ble i 2014 utbetalt kr 800 000,- mer i sosialhjelp til denne gruppen enn året før. Dette er
en gruppe som etter endt introduksjonsordning sjelden klarer seg uten NAVs bistand,
økonomisk og praktisk. En stor andel har behov for fortsatt kvalifisering, spesielt i forhold
til språk og arbeid, før de kan nyttiggjøre seg den bistanden NAV kan gi i forhold til arbeid
og aktivitet. Dette er et kommunalt ansvar som det per i dag ikke er gode løsninger på.
Dette fører til at mange forblir mottakere av sosialhjelp også etter at fem-års perioden for
tilskudd fra IMDI er forbi.
Organisatoriske utfordringer i NAV Ringerike
NAV Ringerike har i dag 1,5 kommunale lederressurser og ivaretar store fagområder som
flyktning, sosialhjelp, kvalifiseringsprogram, boligtildeling, i tillegg til gjeldsrådgivning og
husbank. Den statlige lederandelen er 2,5. Flyktningeområdet er stort, komplisert og
mangfoldig. Vi ser allerede nå behov for å vurdere å skille ut egne lederressurser til dette
området for å kunne ivareta det på en forsvarlig måte j.fr de kravene som skal oppfylles.

Ved en økning i antall bosettinger vil personal og saksområdet bli så vidt stor og omfattende
at man må vurdere organiseringen videre. Praktisk sett er det heller ikke kontorplasser til
flere ansatte innenfor dagens rammer.
Rådmannens vurdering
Verden opplever i dag en flyktningkatastrofe som vi må helt tilbake til 2. verdenskrig for å
finne maken til. Media bringer hendelsene nært inn på oss, og viljen til å hjelpe er uttalt fra
de fleste. Situasjonen i Middelhavet er kjent, og de signaler IMDi gir i forhold til Syria og
nabolandene er mer enn alvorlige.
I denne situasjonen er det kommunene som sitter med løsningen/nøkkelen for hva den
norske stat kan gjøre. Ringerike kommune er hverken bedre rustet eller dårligere stilt enn
andre kommunen for å ta sin del av dette ansvaret. De utfordringer som beskrives er noe
samtlige sammenlignbare kommuner opplever, men rådmannen synes allikevel det er riktig
og viktig at disse betraktninger framføres for departementet.
De statlige økonomiske insitamenter er styrket. Integreringstilskuddet for enslige voksne er
økt fra kr. 666 800,- til kr. 717 600 i 2014, og ytterligere til kr. 746 200 i 2015. Dette
tilskuddet utbetales over fem år. I tillegg mottar kommunene et eget tilskudd til opplæring i
norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Husbankens tilsagnsramme er også økt
med til sammen 180 mill. kroner som skal kunne resultere i ca. 1 200 flere utleieboliger for
vanskeligstilte.
Rådmannen er klar over at spesielt flyktningene fra Syria vil trenge tjenester fra mange
enheter i Ringerike kommune. De signaler som kommer tilsier at disse menneskene er svært
traumatiserte, ikke bare fysisk, men også psykisk. Det vil her være behov for
helsetjenester/spesialisthelsetjenester i større grad, og det er særdeles viktig at disse
menneskene ikke blir sittende fast på mottak.
Rådmannen anbefaler at det fattes politisk vedtak slik innstillingen tilkjennegir.
Formannskapets vedtak vil bli oversendt departementet med forbehold om endelig
behandling i kommunestyret, som er to dager etter formell svarfrist.

Vedlegg


Brev fra Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av
23.4.2015

Ringerike kommune, 11.05.2015
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

