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BOSETTING AV FLYKTNINGER 2018
Bakgrunn for saka:
Saken gjelder brev fra IMDi datert 6.11.17 hvor Klepp kommune anmodes om å ta imot 10
flyktninger pluss familiegjenforeninger i 2017. I anmodningen fra IMDi er ikke Klepp bedt om
å ta imot enslige mindreårige
Saksopplysninger
Klepp kommune har fått anmodning fra IMDi for 2018. I anmodningen ber IMDi kommunen
om å ta imot 10 flyktninger pluss familiegjenforeninger inneværende år. Dette er en stor
nedgang i anmodning sammenlignet med tidligere år, og skyldes det lave antallet flyktninger
som har kommet til Norge.
Anmodningen ble sendt fra IMDi 6.11.17 med svarfrist 6.1.18. Rådmannen vurderte at det
ikke lot seg gjøre å utrede konsekvensene for denne anmodningen og samtidig få det inn til
politisk behandling innen fristen. Det har vært dialog mellom Klepp kommune og IMDi hvor
det er skaffet forståelse for at vedtaket om bosetting kommer etter første kommunestyremøte
i 2018.
Bosetting i 2017
Klepp kommune bosatte i 2017 det antallet flyktninger som var planlagt, jamfør
kommunestyrevedtak 72/16. Det har vært komplisert å få utsøkt kandidater fra IMDi pga
flyktningsituasjonen nasjonalt, noe som gjelder alle kommuner i Norge, men Klepp har lyktes
med dette i 2017 gjennom god dialog med IMDi.
Boliger
Flyktningtjenesten har de siste årene økt sitt fokus på overgang fra kommunal bolig til det
private boligmarkedet gjennom veiledning av flyktningene, og ved at temaet er tatt inn i
programfagene. Boligmarkedet i regionen har også gjort at det er langt flere tilgjengelige
leiligheter til en overkommelig leiepris i kommunen. Overgang til private boliger har gjennom
2017 vært stor, og kommunen har til tross for relativt stor bosetting ikke hatt behov for å
anskaffe nye kommunale boliger til flyktninger.
Introduksjonsprogrammet
Klepp kommune tilbyr alle flyktninger fullt introduksjonsprogram. For å få dette til er det
utarbeidet et bredt spekter av programfag som tilbys flyktningene ved siden av
norskopplæring. Det gis også tilbud om programfag i skolen sine ferier. I tillegg til
flyktningtjenesten, bidrar barneverntjenesten, rus/psykisk helse, helsestasjonen, NAV og
kulturavdelingen i gjennomføringen av disse programfagene. Fagene har som hensikt å gi
deltakerne kunnskap som er nødvendig for å kunne bo godt i Norge, samt bedre mulighetene
deres for å komme i arbeid.
Gjennom 2017 har flyktningtjenesten økt antallet flyktninger som har språkpraksis og
arbeidspraksis, slik at en god del av flyktningene får det som en del av sitt
introduksjonsprogram i tillegg til de andre elementene.

Resultater
Ved utgangen av 2017 gikk 39 % av de som avsluttet Introduksjonsprogrammet over til
arbeid eller utdanning. Det er en stor økning fra tidligere år. Rådmannen vurderer det som et
resultat av et systematisk tverrfaglig arbeid over tid mellom flyktningetjenesten og NAV i
samarbeid med Bryne kompetansesenter.
Konsekvenser av anmodningen 2018
Anmodningen fra IMDi for 2018 er kun 25 % av anmodningen i 2017, og enda lavere i forhold
til bosettingen i 2016.
Det vil være et stort antall deltakere i Introduksjonsprogrammet i 2018. Det blir en økonomisk
utfordring med lavere inntekter fra bosettinger i 2018, samtidig som vi har høye utgifter til
gjennomføring av introduksjonsprogrammet for allerede ankomne flyktninger.
Rådmannen løser dette i 2018 med en viss reduksjon i budsjettene til flyktningtjenesten samt
bruk av fond, som er opparbeidet etter tidligere bosettinger.
Rådmannen kan ikke redusere utgiftene til flyktningtjenesten i 2018 tilsvarende nedgang i
inntekter fra bosetting, fordi vi har et ansvar for å tilby et fullverdig introduksjonsprogram til
de som kommunen allerede har bosatt.
Hvis de lave tallene for anmodning om å ta imot flyktninger blir lik også inn i 2019, vil vi måtte
bygge ned flyktningetjenesten betydelig fra neste budsjettår.
Vurdering:
Klepp kommune har fått anmodning fra IMDi for 2018. I anmodningen ber IMDi kommunen
om å ta imot 10 flyktninger pluss familiegjenforeninger inneværende år.
Det har de siste årene blitt gjort store endringer i kommunen sitt arbeid med bosetting og
integrering av flyktninger.
Antallet flyktninger som etter endt introduksjonsprogram kan gå direkte over i arbeid eller
utdanning har økt fra 11 % til 39 % fra 2016 til 2017. Rådmannen vurderer det som en svært
positiv forbedring.
Arbeidet i flyktningetjenesten videreføres med tilsvarende mengde ressurser som i dag inn i
2018 til tross for lavere anmodninger, fordi det er et stort antall deltakere i
introduksjonsprogrammet i 2018.
Hvis de lave tallene for anmodning om å ta imot flyktninger blir tilsvarende inn i 2019, vil vi
måtte bygge ned flyktningetjenesten betydelig fra neste budsjettår

Vedlegg:
 Anmodning fra IMDI
Innstilling:
Rådmannen tilrår at saken går til hovedutvalg for helse og velferd og kommunestyret med
slik tilråding:
1. Klepp kommune bosetter 10 flyktninger pluss familiegjenforening i 2018.

Rådmannen i Klepp 16.01.2018
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