
 

 
 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.:  Lnr.: 4281/19 Arkivsaksnr.: 19/1116-1 
 
Saksbehandler: Rannveig Mogren 
 
BOSETTING - KOMMUNENS VEDTAK  
 
Vedlegg:  Kommunestyresaken fra 16.06.2016 
  
Andre saksdokument (ikke utsendt): Ingen 
 
SAMMENDRAG: 
Kommunens vedtak om bosetting av flyktninger foreslås endret.  
 
 
Saksopplysninger:  
 
Bakgrunn for saken:  
Kommunestyret behandlet sak om bosetting den 16.06.2016, sak 45/16. Dette ble enstemmig 
vedtatt:  

1. I 2016 tas det imot 2 enslige mindreårige under 15 år under forutsetning av at en får 
rekruttert fosterfamilier.    

2. Gausdal kommune øker bosettingen av flyktninger til 15 i året for 2017 og 2018. 
Familiegjenforening kommer i tillegg. Gausdal kommune vil ta imot 5 enslige 
mindreårige i 2017. Ved ledig kapasitet i bofellesskapet kan en ta imot enslige 
mindreårige i 2018 også.   

3. Det etableres et bofellesskap for enslige mindreårige med 5 plasser i løpet av 2017. 
Anslått investeringsbehov er kr. 9 mill, og dette innarbeides i økonomiplan- og 
årsbudsjett. Andre økte driftsutgifter beregnes og legges inn i økonomiplan – og 
årsbudsjett.  

4. Videre mottak av enslige mindreårige utover 2017 vil bli regulert av ledige plasser i 
bofellesskapet, samt mulighet for bosetting i fosterhjem og hybel med oppfølging.   

5. De årene hvor integreringstilskuddet overstiger utgiftsnivået avsettes overskytende 
midler til eget disposisjonsfond. Tilsvarende kan det brukes fra fondet når 
utgiftsnivået overstiger integreringstilskuddet.   

6. Rammen for søknad til Husbanken om midler til startlån økes i 2017, for å øke bruken 
av dette virkemiddelet for flyktninger.  Sum blir avklart i økonomiplan og årsbudsjett.    

7. Anslått investeringsbehov for kjøp/bygging av boliger er kr. 12 mill. per år. 
Investeringen finansieres via økt låneopptak/salg av eiendom. Dette innarbeides i 
økonomiplan og årsbudsjett.    



  
 
 

  
 
 

 

8. Justert nivå på kommunale tjenester som konsekvens av økt bosetting og de oppgaver 
som dermed må løses, skal skje innenfor rammen av utbetalte tilskudd. Om statlige 
rammebetingelser endres må dette vurderes på nytt.   

9. Det skal utarbeides egen ny sak om bosetting for 2019 og 2020. Saken legges fram for 
politisk behandling første halvår 2018.  

  
Som det framgår av punkt 9 skal kommunestyret på ny vurdere bosettingspolitikken. Det er 
tidligere bestemt (gjennom kommunestyrets vedtak om oppføling av vedtak) at saken legges 
fram i 2019, for å se om statens innvandringspolitikk forandret seg fra 2018 til 2019.    
 

Status i Gausdal kommune knyttet til vedtaket fra 2016.  
 
 Gausdal kommune fikk ikke anmodning om å ta imot enslige mindreårige under 15 år. Det 

ble da heller ikke rekruttert fosterfamilier.   
 Vi fikk ikke anmodning om bosetting av enslige mindreårige (15-17 år) i 2017 eller 2018. 

Det ble på grunn av dette ikke etablert et bofellesskap for enslige mindreårige 
 I år 2016 ble det bosatt 6 personer: 5 ordinære (enslige voksne) og 1 familiegjenforening. 
 I år 2017 ble det bosatt 20 personer, 17 ordinære (5 familier) og 3 familiegjenforening. 
 I år 2018 ble det ingen bosettinger i Gausdal, og ingen venter på familiegjenforening.  
 Anslått investeringsbehov for kjøp/bygging av boliger var på kr. 12 mill. per år, og dette 

ble innarbeidet i økonomiplan og årsbudsjett. Boliger ble kjøpt, og det er per nå igjen 
2.774.000 kr av bevilgning til flyktningeboliger.  

 Slik det ser ut nå vil de aller fleste være ferdige med introduksjonsprogrammet i løpet av 
2019, og de sist bosatte vil miste flyktningstatus fra 2021 (5 år etter bosetting). 

 
Fra 2016 har vi hatt et stort fokus på god integrering og inkludering. Vi har bygget opp en ny 
flyktningetjeneste, involvert innbyggerne, samarbeidsinstanser og flyktningene selv. Noen 
eksempler er:  
 
 Prosjektet «Økt bosetting og inkludering av flyktninger» fra aug.2016 – juli 2017 bisto i 

arbeidet med å få til et helhetlig arbeid vedrørende bosetting av flyktninger. Prosjektet ble 
startet med bakgrunn i kommunestyrevedtaket 16.06. 2016, der Gausdal skulle øke 
bosetting fra 5 personer til 15 personer per år, pluss familiegjenforening. 

 Flyktningetjenesten har opparbeidet nye og gode prosedyrer og rutiner for arbeid med 
flyktninger fra før bosetting til avslutning. F.eks.: Tverrfaglige bosettingsmøter før og etter 
bosetting, boligtildeling, økonomisk reglement for bosetting, etableringsvedtak, samarbeid 
Lillehammer Læringssenter og NAV osv.  

 Frivilligsentralen kurset faddere for nybosatte flyktninger. 
 Det ble også ansatt boveileder i 100% stilling fra august 2017, for å bistå flyktningene i det 

å lære å bo i Norge. Dette består av mye praktisk veiledning, med mål om at flyktningene 
raskere blir del av Gausdalssamfunnet, samt kan gå over fra kommunal bolig til egen bolig, 
eller leie privat.  



  
 
 

  
 
 

 

 Alle førstegangsbosatte blir tildelt bolig enten i Segalstad Bru eller Follebu på grunn av at 
det her er god tilgang til offentlig kommunikasjon. De bosatte drar til Lillehammer for 
introduksjonsprogrammet. 

 Gausdal kommune gikk til innkjøp av 4 nye leiligheter i Follebu og Segalstad Bru. 
 Det ble opprettet en barnekontakt for flyktningbarna, med mål om bedre inkludering,  

forebygging av radikalisering mm. 
 Dialogmøte med politikere, flyktninger, flyktningehelsetjeneste og flyktningetjeneste ble 

gjennomført vår 2017 
 Vi har potensiale i å jobbe enda mer aktivt med å få flyktningene ut i arbeid etter endt 

introduksjonsprogram.  
 
Innvandringspolitikken 
Regjeringen sier at den vil fortsette å føre en stram asylpolitikk, med fokus på rask retur av 
asylsøkere uten reelt beskyttelsesbehov. Innsatsen knyttet til returarbeid er opprettholdt, og  
36 000 mennesker uten lovlig opphold i Norge har siden høsten 2013 blitt returnert. 

På grunn av «stengte grenser» i Sør-Europa, så opplever Norge i likhet med øvrige nordiske 
land en sterk nedgang i antall asylsøkere de siste årene. Dette har nå stabilisert seg på et lavt 
nivå, og UDI planlegger derfor kun for ca. 3 000 asylankomster pr år.  

I tillegg foreslås det en økning av antall overføringsflyktninger til 3 000 personer i 2019. Dette 
vil si at vi kan forvente å bosette ca. 6 000 i hele landet i løpet av 2019. Dette er et relativt lavt 
tall i forhold til situasjonen for 2-3 år siden. 

IMDi ber norske kommuner om å ta imot 5 350 flyktninger i 2019. 150 av disse er enslige 
mindreårige flyktninger. Til sammen er 235 kommuner bedt om å bosette flyktninger i 2019. 

Hvor mange flyktninger IMDi ber den enkelte kommune å ta imot hvert år er basert på et 
framtidig bosettingsbehov. Det er Nasjonalt utvalg for bosetting som fastsetter dette behovet 
på bakgrunn av: 

 Prognose for antall flyktninger i asylmottak som venter på å bli bosatt   
 Prognose for antall asylsøkere som vil få opphold som flyktninger i Norge 
 Stortingets avgjørelse om hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot 

 

Vurdering 

Veien videre i Gausdal kommune. 
Flyktningetjenesten har nå kapasitet til å bosette 15 flyktninger per år, pluss 
familiegjenforening. Per nå er ligger vi an til ingen bosetting. Det er heller ingen som venter på 
familiegjenforening.  
 
Slik det ser ut nå vil de aller fleste være ferdige med introduksjonsprogrammet i løpet av 2019, 
og de sist bosatte vil miste flyktningstatus fra 2021 (5 år etter bosetting). 
 



  
 
 

  
 
 

 

Vi kan fortsette med å ta ekstra initiativ til IMDI i håp om å få bosatt noen. Det mest 
realistiske er imidlertid å endre vedtaket om bosetting til 0, og deretter bygge ned 
flyktningetjenesten fra 2020. Det vurderes ikke som riktig å holde oppe kapasitet og 
kompetanse når det ikke ser ut til at vi kan få bosetting. De oppgavene som må gjøres fra 
2020-2021 kan ivaretas som en del av en stilling.  

Det har de siste årene vært gjort et svært godt stykke arbeid med å bygge opp tjenesten, og 
lage rutiner og systemer. Slik sett er det veldig synd å ta ned tjenesten igjen. Det var imidlertid 
en forutsetning for oppbyggingen av tjenesten at det skulle skje innenfor rammen av utbetalte 
tilskudd. Når vi i 2018 og framover ikke har ny bosetting, får vi heller ikke tilskudd.  
 
Dersom kommunen ikke vil bli tildelt flere flyktninger, vil integreringstilskuddet gradvis 
reduseres og vil bortfalle etter det femte året etter at flyktningen er bosatt. 
 
På utgiftssiden vil kommunen ikke lenger ha utgifter til gjennomføring av 
introduksjonsprogram og norskundervisning (tjenester kjøpt fra Lillehammer kommune), og 
den oppbyggingen som har vært av tjenester for øvrig, må tas ned. Slik sett vil dette ikke ha 
noen negativ netto økonomisk effekt for kommunen. Kommunen har valgt å opprette et 
flyktningfond for å takle svingninger i tjenesten. Dette fondet vil være viktig for få ivareta 
inntektsbortfallet i en kortere periode der det fortsatt vil påløpe utgifter. Ved inngangen av 
2019 var dette fondet på 4,8 mill. kr.  
 
Ellers vil vi med endret bosettingsvedtak måtte endre på retningslinjer for boligtildeling, og 
kommunale boliger må vurderes for andre innbyggere med boligsosiale behov. Noen eldre 
boliger bør vurderes for salg, for å redusere den kommunale eiendomsmassen (jfr. 
innsparingskrav).  

 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Gausdal kommune vil fra 2020 ikke ta i mot nye flykninger for bosetting, bortsatt fra eventuell 
familiegjenforening.  

Dette vedtaket vurderes på nytt i 2023.   

 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 47/19 den 11.06.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
 



  
 
 

  
 
 

 

Gausdal kommune vil fra 2020 ikke ta i mot nye flykninger for bosetting, bortsatt fra eventuell 
familiegjenforening.  

Dette vedtaket vurderes på nytt i 2023.   

 
 


