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SAMMENDRAG: 

 

Mottak av flyktninger er et samfunnsansvar. Bosettingsbehovet gir kommune-Norge 

store oppgaver som skal løses fremover. Det er både utfordringer og muligheter knyttet 

til mottak av flyktninger.  

 

Flyktninger som er aktive deltakere i lokalsamfunnet, er et mål på hvordan integrerings- 

og inkluderingsarbeidet lykkes. Vi ønsker at flyktninger som bosettes i Gausdal skal bli 

innbyggere i kommunen på lik linje med alle andre. Dette forutsetter god og bevisst 

tverrfaglig innsats innenfor alle kommunale tjenester, og at hele kommunen og 

innbyggerne engasjerer seg for å inkludere alle i lokalsamfunnet. Vi må lykkes med 

integrering og inkludering, og retter innsatsen inn mot tilbud og tiltak innen 4 

hovedområder: Bolig, utdanning/arbeid, helse og fritid.  

 

Rådmannen foreslår at Gausdal kommune i 2017 og 2018 planlegger for bosetting av 15 



  
 
 

 

 

flyktninger per år. Videre foreslås bosetting av 2 enslige mindreårige i 2016 og 5 enslige 

mindreårige i 2017. 

 

SAKSOPPLYSNINGER:  

Sentrale begreper 

Inkludering: Alle som bor i Norge skal ha like muligheter og plikter til å bidra og til å delta i 

fellesskapet. Begrepet benyttes bredere enn begrepet integrering, som primært omhandler 

nyankomne innvandrere  

Integrering: Tilrettelegging og tilpasning for at nye innvandrere skal bli inkludert i samfunnet.  

Innvandrer: Personer (født i utlandet) med to utenlandsfødte foreldre som selv er innvandret 

til Norge.  

Asylsøker: Person som på egen hånd og uanmeldt ber myndighetene om beskyttelse og 

anerkjennelse som flyktning. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort.  

Flyktning: Overføringsflyktninger og personer som har fått asyl/beskyttelse i Norge. 

Utlendingsloven likestiller gruppen som har fått opphold etter FNs flyktningkonvensjon, med 

gruppen som har fått opphold på grunnlag av andre internasjonale konvensjoner om 

beskyttelse. I Norge gis begge disse gruppene flyktningstatus, med de rettigheter som følger 

med.  

Arbeidsinnvandrer: En person som har arbeid som oppholdsgrunnlag. Som hovedregel må 

personer som skal jobbe i Norge ha oppholdstillatelse. Statsborgere fra EU/EØS/EFTA-land 

kan bo i Norge og arbeide uten å søke om oppholdstillatelse, men må registrere seg hos politiet 

for opphold på over tre måneder. Nordiske borgere behøver verken oppholdstillatelse eller å 

registrere seg hos politiet.  

Norskfødte med innvandrerforeldre: Personer født i Norge med to innvandrerforeldre. 

Tidligere ofte omtalt som "etterkommere".  

IMDi: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er det nasjonale organet som har ansvar for 

bosetting og integrerings av flyktninger i Norge. 

UDI: Utlendingsdirektoratet behandler saker som gjelder søknad om visum eller 

oppholdstillatelse i Norge. De behandler også saker som gjelder familieinnvandring.  

 

Status i Norge 

 

Selv om tilstrømmingen av flyktninger i fjor var høy, er det akkurat i dag få personer som har 

fått opphold og som venter på å få tildelt en bosettingskommune. Det har med 

saksbehandlingstiden i UDI å gjøre.  



  
 
 

 

 

Flyktningsituasjonen og det store antallet asylsøkere som har ankommet Norge medfører økt 

behov for bosetting av flyktninger.  Dette selv om ankomstene av asylsøkere til Norge akkurat 

nå er på et lavere nivå enn på mange år. Til sammen 942 søkte asyl de 3 første månedene. Av 

disse var 100 enslige mindreårige. De største gruppene er fra Syria, Afghanistan, Irak, Eritrea 

og Etiopia. De siste årene har størsteparten enslige mindreårige kommet fra Afghanistan. De er 

fortsatt den største gruppen, men utgjør nå kun 1/3. 

 

I følge Kommunal Rapport viser tall de har fått fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

(IMDi) at det totale tallet kommunene har vedtatt å bosette i 2016 nå er 14188. 

 

En vedtatt bosetting på 14 188 betyr at kommunene har passert direktoratets opprinnelige 

anmodning på 14 035. Det er fortsatt et stykke igjen til den nye anmodningen i fjor høst, som 

lød på 18 516. 

 

Kommunene er bedt om å ta imot 21 498 flyktninger neste år, det vil si i 2017. Dette tallet kan 

endre seg i og med at IMDi gjør løpende vurderinger.  

 

Utlendingsdirektoratet (UDI) har redusert saksbehandlingstiden for enslige mindreårige. 

Bufetat* har ansvar for enslige mindreårige flyktninger under 15 år fra ankomst til landet frem 

til bosetting. Kommunen overtar ansvaret først når den enslige mindreårige er bosatt.  
*Bufetat = statlig etat under Barne- og likestillingsdepartementet. Barne-, ungdoms- og familieetaten, - har 

som oppgave å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak i hele landet.) 

Gausdal:  

 

På bakgrunn av det økte behovet for bosettingsplasser, har IMDi bedt Gausdal kommune om å 

ta imot 25 flyktninger i 2016, hvorav 5 enslige mindreårige. 

Og for 2017 ber IMDi kommunen om å legge til grunn følgende foreløpige plantall: Bosetting 

av minst 30 flyktninger i 2017, hvorav minst 10 enslige mindreårige.  

Det er stor usikkerhet knyttet til ankomster av asylsøkere i 2016 og spesielt i 2017. IMDi vil i 

løpet av 2016 oppdatere kommunen på bosettingsbehovet for 2017 i det årlige 

anmodningsbrevet, og så langt som mulig gi foreløpige plantall for 2018 og 2019. 

Gausdal kommune har i de siste årene hatt vedtak om å bosette 5 flyktninger pr. år. 

Familiegjenforening kommer i tillegg. 

Flyktninger som er blitt bosatt i årene 2009 til 2015 har kommet fra Syria, Irak, Eritrea, 

Etiopia, Afghanistan, Somalia og Jemen. Av disse har det vært både enslige flyktninger og 

barnefamilier. 

I august 2015 ble det fattet vedtak i kommunestyret om bosetting av 10 flyktninger, hvorav det 

ble faktisk bosatt 7 personer. De resterende 3 er overført for bosetting 2016.  

Enslige mindreårige 

 



  
 
 

 

 

Enslige mindreårige asylsøkere er barn og ungdom som søker asyl i Norge uten å ha følge av 

foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem, og som oppgir å være under 18 år. 

Dette inkluderer også de som kommer til landet i følge med andre voksne, for eksempel eldre 

søsken, tanter og onkler, men som ikke er deres foreldre. Dersom det på vedtakstidspunktet 

legges til grunn at asylsøkeren var under 18 år på søknadstidspunktet, beholder han eller hun i 

utgangspunktet sin status som enslig mindreårig selv om oppholdstillatelse innvilges og 

bosetting skjer etter fylte 18 år.    

Barn og unge som har status som enslige kan deles inn i to hovedgrupper: 

 0 -15 år (barn) 

 15-18 år (unge/ungdom) 

Ansvaret for de ulike aldersgruppene er fordelt slik: 

 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvaret for bosettingen av barn 

under 15 år. 

 IMDi har ansvaret for å bosette ungdom mellom 15 og 18 år.   

Bosetting av enslige mindreårige forutsetter kompetanse og tilpassede virkemidler i 

kommunen. Kommunen har blant annet plikt til å yte tjenester og tiltak etter lov om 

barneverntjenester, opplæringsloven, introduksjonsloven, lov om sosiale tjenester og 

kommunehelsetjenesteloven.    

Dette innebærer både behov for plasser og tilstrekkelige ressurser i det kommunale 

barnevernet. Det er ikke slik at alle vil ha behov for omfattende barneverntiltak, det vil være 

individuelle forskjeller. Dersom det i denne forbindelse antas at det foreligger forhold som kan 

gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven, skal den kommunale barneverntjenesten undersøke 

forholdet. 

Økonomi – statlige satser og refusjonsordninger 

Satser for integreringstilskudd 2016 

Bosettingsår Sats 

År 1 (2016) Kr. 184 000 (voksne) 

Kr. 184 000 (barn) 

Kr. 234 000 (enslige voksne) 

Kr. 184 000 (enslige mindreårige) 

År 2 (2015) Kr. 220 000 

År 3 (2014) Kr. 160 000 

År 4 (2013) Kr.   84 400 

År 5 (2012) Kr.   70 000 

Barnehagetilskudd Kr.   24 500 (engangstilskudd) 

Eldretilskudd Kr. 162 500 (engangstilskudd) 

Personer med kjente funksjonshemminger Tilskudd 1: kr. 181 000 (engangstilskudd) 

Tilskudd 2: Inntil kr. 1, 1 mill. inntil 5 år 

 

 

 

 

Integreringstilskudd 



  
 
 

 

 

Integreringstilskuddet utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag i stor 

grad det økonomiske grunnlaget for kommunens bosettings- og integreringsarbeidsarbeid. I 

tillegg kommer familiegjenforening med disse gruppene, både de som kommer til Norge 

samtidig med hovedperson og de som får familiegjenforening på et senere tidspunkt. 

Integreringstilskuddet utbetales i 5 år for flyktninger og i 3 år for de som kommer på 

familiegjenforening. 

Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter til administrasjon av 

integreringstiltak, sosialhjelp og introduksjonsstønad i fem år etter bosetting.  

Kommunenes utgifter i 2014 var estimert til kr. 770 300 per flyktning over femårsperioden 

hvor det utbetales integreringstilskudd. Tilskuddet for samme periode var på kr. 717 600 for 

enslige voksne og kr. 669 600 for andre (barn, enslige mindreårige, voksne). 

Tallene viser altså at kommunenes estimerte utgifter var høyere enn tilskuddene fra staten. 

Siden tallene er basert på beregninger og dermed ikke er eksakte, er det imidlertid vanskelig å 

si noe sikkert om hvor stort gapet er. Dette vil også variere fra kommune til kommune. 

(Kilde: http://www.imdi.no/om-imdi/rapporter/2015/kommunenes-utgifter-bosetting-ogintegrering/) 

At de som nå bosettes stort sett er enslige voksne (menn), gir en økonomisk utfordring for 

kommunene, fordi alle da skal ha introduksjonslønn. Utgiftene til introduksjonslønn oppveies 

ikke av tilskuddet kommunene mottar fra staten. Når det bosettes familier, får den/de voksne 

introduksjonslønn, samtidig som kommunene mottar bosettingstilskudd både for de voksne og 

barna. Bosetting av familier gir dermed et positivt avvik for kommunens økonomi, mens 

bosetting av enslige voksne gir et negativt avvik. 

I statsbudsjettet for 2016, og i tilleggsproposisjon om økte asylankomster, vedtok regjeringen 

å øke det særskilte tilskuddet med kr. 100 000 per enslig mindreårig flyktning som blir bosatt i 

2016, og et ekstratilskudd på kr. 50 000 per flyktning som kommunene bosetter i 2016 utover 

det antallet kommunen ble anmodet om for 2015. 

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger differensieres etter bosettingstidspunkt i 

bosettingsåret. I tillegg til tilskuddene, får kommunene refusjon fra staten for å dekke utgifter 

til eventuelle kommunale barneverntiltak utover kommunenes egenandel. Slike tiltak kan for 

eksempel være fosterhjem eller bokollektiv. Egenandel ved refusjon for kommunale utgifter til 

barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger var i 2015 på  

kr 16 600,- per barn per mnd. Utover den kommunale egendelen dekkes 80 % av utgiftene av 

staten. 

Integreringsmeldingen varsler ikke en økt refusjon av barnevernstiltak fra dagens 80 %. Selv 

om ekstratilskuddet på kr. 100 000 videreføres i 2017, vil dette ikke kompensere fullt ut for 

utgiftene til barnevern. Regjeringen sier de vil arbeide videre med en stykkprisordning for 

denne gruppen, og legge fram vurderingen i statsbudsjettet 2017. KS på sin side er skeptiske til 

innretningen med stykkprisfinansiering.  

 



  
 
 

 

 

Kommunene kan innvilges ekstratilskudd fra IMDi ved bosetting av personer med 

funksjonshemminger eller atferdsvansker. Tilskudd forutsetter imidlertid en faktisk kartlegging 

av behovet til den enkelte, pluss at dette må være klarlagt på bosettingstidspunktet. 

VURDERINGER: 

 

Mål for god integrering i Gausdal 

Som et utgangspunkt for å utforme gode og helhetlige tiltak for integrering og inkludering av 

våre nye innbyggere, er det utformet følgende mål for god integrering i lokalsamfunnet: 

1) alle flyktninger skal kunne bidra og delta i samfunnet 

2) de sosioøkonomiske forskjellene mellom innvandrere og etniske nordmenn minker 

3) de fleste forstår og kan gjøre seg forstått på norsk, innen ett år etter bosetting. 

4) de fleste har en tilknytning til arbeidsliv eller utdanning innen 3 år etter bosetting 

5) lokalsamfunnet tar vel imot og inkluderer flyktningene 

6) flyktningene blir økonomisk selvstendige innen 3 år etter bosetting. 

 

Bosetting og oppfølging av de bosatte er regulert av blant annet introduksjonsloven, lov om 

sosiale tjenester, opplæringsloven, og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.  

Rådmannen foreslår å øke bosettingen til 15 i 2017 og 15 i 2018. Enslige mindreårige kommer 

i tillegg, med forslag om 2 i 2016 og 5 i 2017. Dette er en vesentlig økning for Gausdal, men 

vurderes som realistisk både i forhold til boliger og for muligheten til å styrke kapasitet og 

kompetanse i tjenestene.  

Med en vesentlig økning av antall bosatte flykninger, vil kommunen ha behov for økt 

ressursinnsats innenfor flere tjenester:  

- Bosettingsarbeid (herunder boveiledning og koordinering av integreringsarbeidet)  

- Introduksjonsprogram  

- Sosial rådgivning og saksbehandling  

- Barnevern  

- Voksenopplæring  

- Helsetjenester (lege, helsesøster mv.)  

- Psykisk helsevern 

- Barnehage 

- Grunnskole   

Barnehage  

Barn i barnehagealder har tilbud om gratis kjernetid i barnehage og det gis redusert 

foreldrebetaling. Disse ordningene kan bidra til å få kvinner fra flyktningfamilier ut i jobb. Det 

er ikke mulig å forutse hvilken alder eller livssituasjon de som bosettes i Gausdal kommune 

eventuelt vil være i, men det må forventes at økt bosetning vil medføre behov for flere 

barnehageplasser. Barnehagesaken til formannskapet og kommunestyret i juni 2016 henger 

derfor sammen med denne saken.  



  
 
 

 

 

Skole 

Barn i skolealder begynner på sin nærskole. De vil få språkundervisning i en innføringsklasse 

ved Forset skole, fram til de kan ha tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning. I 

praktiske fag vil elevene følge sin egen klasse ved nærskolen.  

Kvalifisering og arbeid 

Kvalifisering og arbeid står helt sentralt i bosettingsarbeidet. Lykkes vi ikke her blir det mange 

nye som mottar økonomisk sosialhjelp. At flyktningeforeldre kommer i arbeid er det viktigste 

tiltaket for å motvirke barnefattigdom. 

Introduksjonsprogrammet inneholder opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og tiltak som 

forbereder til arbeid eller utdanning. Det er særlig nye innbyggere som har manglende 

utdanning og arbeidserfaring som har utfordringer mht. kvalifisering til det norske arbeidslivet. 

Flyktninger som deltar i ordinært arbeid som del av introduksjonsprogrammet har høyere 

sannsynlighet for å lykkes. En kombinasjon av norskopplæring og arbeidspraksis har gitt gode 

resultater, og vi må ha ytterligere fokus på dette framover. 

Om det blir et vanskeligere arbeidsmarked i vårt område også vil det være ekstra viktig med et 

faglig godt arbeid for å sikre at en høy andel av bosatte flyktninger kommer ut i arbeid og 

ordinær utdanning, men det gir også en høyere risiko ved økt bosetting. 

Fritid 

Flyktninger som er aktive deltakere i lokalsamfunnet, er et mål på hvordan integrerings- og 

inkluderingsarbeidet lykkes.  Vi ønsker at flyktninger som bosettes i Gausdal skal bli 

innbyggere i kommunen på lik linje med alle andre. Dette forutsetter god og bevisst tverrfaglig 

innsats innenfor alle kommunale tjenester og at innbyggerne engasjerer seg for å inkludere alle i 

lokalsamfunnet. Kommunen kan ikke «løse» dette, og her må vi styrke samarbeidet med 

frivillige lag, råd og organisasjoner.  Frivilligsentralen vil være en viktig aktør i dette arbeidet.  

Helse  

Forskning både fra Norge og internasjonalt, viser at ikke vestlige innvandrere generelt har 

dårligere fysisk og psykisk helse. Det er store variasjoner mellom ulike grupper, ulike typer 

diagnoser og mellom kjønn. Men psykiske lidelser, diabetes, hjerte- og karsykdommer og 

smittsomme sykdommer er overrepresentert. Opplevelse av maktesløshet beskrives som den 

største risikofaktoren for å utvikle psykiske helseplager. 

Flyktninger som bosettes skal gjennom en helseundersøkelse. Ansvaret for å gjennomføre dette 

er lagt til helsestasjonen. Flyktningehelsetjenesten består av lege og helsesøstre, i samarbeid 

med psykisk helsevern.  

Alle nyankomne flyktninger og familiegjenforente skal med utgangspunkt i statlige 

retningslinjer kartlegges for smittsomme sykdommer, tuberkulose og fysisk og psykisk helse. 

Dette er lovpålagte oppgaver som må gjøres umiddelbart etter at flyktningene har ankommet 

kommunen, og før de kan starte på skoler og i arbeidsliv. Det vil videre bli gitt oppfølging i 

samarbeid med fastleger, tannhelsetjenesten, DPS og andre helse- og hjelpetjenester ved behov. 



  
 
 

 

 

Kompetanse på kulturell bevissthet og kultursensitivitet er en vel så viktig kompetanse som 

generell kulturkunnskap. Ulike kulturers syn på helse og sykdom, stiller krav til kompetanse i 

helse- og omsorgstjenesten. 

Når antallet bosettinger i kommunen øker må vi forberede oss på å øke kapasiteten innen 

legetjenesten, helsestasjonen og psykisk helsevern.  Forebyggende livsstilstiltak tilpasset utsatte 

grupper (med kosthold, fysisk aktivitet mm) er også viktig. Her blir Frisklivssentralen en viktig 

aktør.  

Oppsummering ressursbehov: 

Det er vanskelig å anslå det økte ressursbehovet, men om en tenker en økning fra 5 til 15 

flyktninger i året + enslige mindreårige (med familiegjenforening i tillegg), må det påregnes at 

vi blant annet må øke flyktningkonsulent-ressursen fra 1 stilling til 2 faste stillinger. Vi må også 

vurdere å øke kapasiteten og kompetansen innen økonomi/controller-feltet. Her er mange 

økonomiske tilskudd og ordninger å holde rede på, så det kan være smart å være på høyden på 

det området. Økt behov innen tjenestene må vi ta sikte på at vi kan finansiere av tilskuddene 

kommunen får.  

 

Et særskilt område er de enslige mindreårige. Der må vi ta sikte på å måtte øke budsjettet i og 

med at staten dekker 80 % av utgiftene. Dette er også et nytt område for oss, så det krever 

ekstra innsats og kompetanseoppbygging til å begynne med. Vi legger til grunn at 

barnevernstjenesten må styrkes med minst 50 % stilling, i tillegg til de ressursene som går inn i 

etableringen av bofellesskap.  

Generelt: Frivilligsentralen kan være et viktig supplement til kommunens tjenester. Det er 

viktig at flyktningene tar del i frivillig arbeid på de ulike arenaene og på den måten er pådrivere 

i utvikling av samfunnet og skaffer seg viktig nettverk i integreringsprosessen. Det er en 

tilleggseffekt at deltakelse gir økt livskvalitet, og utvikling av sosial kapital.  

For å lykkes med bosettingen og den langsiktige inkludering av et økende antall flyktninger er 

Gausdal kommune avhengig av å få til et godt samarbeid med befolkningen i kommunen. 

Kommunen har mottatt henvendelser fra publikum med spørsmål om hvordan en kan bidra til å 

hjelpe flyktninger som blir bosatt. Dette engasjementet er positivt og gir utrykk for at 

flyktningene er velkomne. Det er mange måter å bidra på, og det er viktig at nabolaget 

engasjerer seg når de får en ny nabo. 

Boliger  

Tilgjengelige boliger, både antall, størrelse og plassering, har vært og er den største 

utfordringen for Gausdal kommune. Dette er hovedårsaken til at vedtaket om å bosette 5 i året 

har vært stabilt. 

Det private leiemarkedet kan dekke noe ved økt bosetting, men det er nok behov for å stille 

kommunale boliger til disposisjon for størstedelen av dem som skal bosettes. 

I budsjett- og økonomiplanen må det settes av midler til kjøp av boliger for flyktninger, med 

muligheter for å søke Husbanken om tilskudd.  I tillegg må det settes av midler til å bygge 

boliger.  



  
 
 

 

 

Anskaffelser av boliger må i større grad skje i Follebu og ved Segalstad Bru. Det er på grunn 

av kommunikasjonsforhold. For integreringsarbeidet, utdanning, arbeid og fritid er det viktig. 

De som kommer har som regel ikke førerkort.   

For de boligene Gausdal kommune eier selv er det i dag ikke nok gjennomstrømming av 

leietakere til at det fungerer godt nok. Det gjør at vi bør vurdere en gjennomstrømmings- 

policy, med leie til eie som tiltak for eksempel. Andre kommuner har lykkes med det. Det 

medfører for eksempel at botid i kommunal bolig ikke overstiger 3 år. På den annen side vil 

ofte permanente botilbud bidra til å bedre livssituasjonen. Midlertidighet kan forverre. Dette 

gjelder særlig barnefamilier. 

Kombinasjonen av god bruk av Husbankens økonomiske virkemidler som startlån, tilskudd og 

bostøtte, samt bistand fra kommunen til det praktiske rundt boligkjøp, kan føre til at de som 

bor i kommunal bolig kan etablere seg i egen, eid bolig. Det gjelder særlig flyktningfamilier.  

Vi må øke antall boliger vesentlig om vi skal ta i mot 15 i året i 2017 og 2018. Vi vet ikke 

hvem som kommer, - om det er barnefamilier eller enslige menn, eller begge deler.  

Her kan vi: 
 

 Kjøpe boliger / leiligheter i Follebu/ved Segalstad Bru 

 Bygge boliger / leiligheter i Follebu /ved Segalstad Bru 

 Åpne for selvbosetting, det vil si at flyktningen selv kan finne hybel/leilighet som 

kommunen godkjenner, mot å bidra med en form for økonomisk garanti til utleier. 

Dette er en ordning som fungerer i andre kommuner, og som kan videreutvikles når 

kommunen nå skal ta imot flere flyktninger.  

 

Vi anslår at vi har et investeringsbehov for kjøp/bygging av boliger på kr. 12 mill. per år i en 2-

5 årsperiode framover. Investeringen finansieres via økt låneopptak/salg av eiendom. Dette 

innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett. Omfanget avhenger av hvordan tilskuddsordningene 

er, og hvordan vi lykkes med integreringsarbeidet.    

Leiemarkedet for leiligheter en begrenset i Gausdal. Det kan være bedre for eneboliger, men de 

er ofte ikke sentralt nok beliggende med tanke på offentlig kommunikasjon. Tilgang til 

offentlig kommunikasjon er viktig for integreringen og arbeidsmulighetene.  

Vi har gjennomgått ferdig regulerte og opparbeidede boligtomter i Segalstad Bru og Follebu, 

for å vurdere mulighetene for at kommunen bygger nye utleieleiligheter selv. Dette kan være 

spesielt aktuelt for tomter det har vist seg vanskelig å få solgt.  

Ved salg av kommunale eiendommer (se egen sak til formannskap/kommunestyret i juni 2016), 

kan vi frigjøre noe kapital for å kjøpe/bygge boliger tilpasset målgruppen, herunder både 

enslige, par, barnefamilier. Øvrige investeringer må dekkes av låneopptak.  

 



  
 
 

 

 

 

Enslige mindreårige 

Bosetting av enslige mindreårige vil utfordre og berøre de fleste av kommunens tjenester. 

Kommunen skal gi de enslige mindreårige et differensiert tilbud av god kvalitet som er tilpasset 

den enkeltes behov. Mange av de som kommer er ressurssterke ungdommer som har behov for 

mindre omfattende tiltak. Andre, særlig de yngste, har behov for omfattende tiltak.  

Rådmannen foreslår at Gausdal kommune tar i mot 2 enslige mindreårige under 15 år i 2016. 

Og at vi tar i mot 5 enslige mindreårige i alderen 15-18 år i 2017.   

Det er knyttet stor usikkerhet til plantallene og anmodningen om behovet for bosetting av 

enslige mindreårige i 2017. De erfaringene kommune gjør vedrørende bosetting av enslige 

mindreårige i 2017 vil danne grunnlaget for bosetting av enslige mindreårige i 2018 og 2019. 

Barnevernstjenesten i Gausdal vil ha hovedansvar for enslige mindreårige flyktninger som 

kommer til Gausdal kommune, i nært samarbeid med andre ressurser og kompetansemiljø i 

kommunen.  

Føringer fra IMDi: 

Enslige mindreårige flyktninger er spesielt sårbare og skal prioriteres i bosettingsarbeidet. De 

trenger trygge og gode oppvekstsvilkår, og bosetting av disse krever et spesialtilpasset apparat 

i kommunene. 

Når enslige mindreårige kommer til asylmottak eller omsorgssenter, finnes det ofte lite 

dokumentasjon om dem. For å kunne gi dem den oppfølgingen de trenger, starter derfor 

personalet på mottaket eller omsorgssenteret en kartlegging av barnas bakgrunn, 

forutsetninger, behov og ønsker, og lager individuelle planer for hver enkelt. For de under 15 

år lager omsorgssenteret det man kaller en kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige 

mindreårige asylsøkere/flyktninger. Kartleggingen skal resultere i en mål- og arbeidsplan.  Når 

barnet har fått innvilget opphold og skal bosettes i en kommune, blir denne informasjonen et 

viktig grunnlag for kommunen som skal ta imot dem. 

For de over 15 år lager UDI eller asylmottaket en individuell kartlegging og tiltaksplan. Også 

for disse blir kartleggingen viktig informasjon å ta med til sin nye hjemkommune, slik at 

kommunen kan legge best mulig til rette for barna. Kommunene som har vedtatt å bosette 

denne gruppa, får forespørsel om å ta imot enkeltpersoner. Sier kommunen ja til forespørselen, 

fatter IMDi et vedtak om tildeling av bosettingskommune som går både til flyktningen, barnets 

representant (verge) og kommunen. 

Kommunen får oppfølgingsplanen eller den individuelle kartleggingsplanen, og organiserer bo- 

og omsorgstilbudene som den enslige mindreårige trenger. 

De aller fleste enslige mindreårige flyktninger har behov for voksenpersoner rundt seg som kan 

gi dem trygghet, omsorg og veiledning. Dette innebærer at kommunen bør vurdere ulike 

omsorgsløsninger og ha et differensiert bo- og omsorgstilbud slik at barnet får gode 

oppvekstbetingelser. 



  
 
 

 

 

Det finnes flere mulige løsninger når kommunen skal bosette enslige mindreårige: For dem 

under 15 er fosterhjem en vanlig løsning.  

For dem over 15 år er bofellesskap vanlig. De over 15 som har evne til og ønske om å greie 

seg selv, kan bosettes i egen hybel. Disse må få oppfølging etter behov.  

Enslige mindreårige får tildelt en representant når de søker beskyttelse i Norge. Etter at de har 

fått innvilget opphold, får de en verge. Representant eller verge er en voksen person som skal 

ivareta deres rettigheter i Norge, både juridisk og økonomisk. I tillegg til å tale barnets sak, 

skal representanten eller vergen gi råd, undersøke hvorvidt familien kan spores opp og hjelpe 

til med å holde kontakt med og bli gjenforent med sin familie. 

Mange enslige mindreårige fyller 18 år ganske snart etter bosetting og har da, som voksen, 

ansvaret selv. Erfaring fra kommuner tilsier likevel at kommunen som bosetter dem må være 

forberedt på at den enkelte fortsatt vil trenge bistand for å greie å orientere seg i lovverket og i 

rettigheter og plikter i samfunnet for øvrig. 

(Kilde: http://www.imdi.no/om-imdi/aktuelt-na/fa-bosettingsklare-flyktninger/) 

Hvor lenge det er aktuelt å bo i bofellesskap er individuelt betinget, men mange fagfolk 

anbefaler en botid på minimum tre år for å tilpasse seg det norske samfunnet og få den 

omsorgen og hjelpen barna trenger for å bearbeide en vanskelig fortid. 

Når de har flyttet ut av bofellesskapet, kan de med fordel få hybel i umiddelbar nærhet og med 

oppfølging fra bofellesskapet eller en vertsfamilie før de flytter videre.  

 

Det kan være viktig å følge opp ungdommene også etter at de fyller 18. De unge har behov for 

voksenkontakt, emosjonell oppfølging, støtte i forbindelse med skole/lekser osv. Mange av 

ungdommene har traumer med seg, og de må ha voksenpersoner som kan støtte og hjelpe dem. 

Kvalifisering 

En nylig publisert rapport fra Fafo - Rapport nr. 32-2016: «Kostnader ved mangelfull 

utdannelse av asylsøkere og flyktninger» - påviser at det er avgjørende å få innrullert 

mindreårige flyktninger i norsk skole så raskt som mulig. 

Rapporten peker på flere årsaker til at flyktningbarn får for dårlig skolegang, blant annet at de 

ikke tas raskt nok inn i skolen etter ankomst, og at språkopplæringen er for dårlig. En dårlig 

skolegang vil for mange ha negativ betydning senere i livet for inntekt og arbeid, psykisk helse 

og livskvalitet generelt. Dessuten kan det gi samfunnet utgifter til trygder, stønader og 

helsetjenester; i verste fall økt kriminalitet og lavere produktivitet. 

Tiltakene som foreslås i rapporten er:  

 Rask innrullering i skolen etter ankomst 

 Rask og særskilt norskundervisning, samt morsmål- eller tospråksopplæring 

 Kartlegging av psykiske vansker og oppfølging 

 Inkluderende skolemiljø, tett samarbeid skole/hjem 

 



  
 
 

 

 

Rapporten konkluderer med at det vil være ressurskrevende å følge opp tiltakene, men at 

kostnadene ved å la være kan være det mangedobbelte. Tilskuddet kommunene får dekker ikke 

de reelle utgiftene. Det kan dessuten være nødvendig med kompetanseheving av lærerne for å 

mestre utfordringen.  

Kommunene mottar tilskudd fra staten til bosetting av enslige mindreårige. Det økonomiske 

utfallet er avhengig av boform. De rimeligste boformene er hybel/hybel med tilsyn, det dyreste 

er bofellesskap. I hvilken grad det enkelte bofellesskap har en bærekraftig økonomi, er 

avhengig av antall ansatte, idet lønnskostnader utgjør den største utgiften. Antall ansatte, dvs. 

antall årsverk henger sammen med antall barn og deres omsorgsbehov.  

De under 15 år 

Ved bosetting av enslige mindreårige under 15 år, er det barnevernet som skal foreta en 

vurdering av det enkelte barnets behov og tilby et egnet botiltak. Barneverntjenesten må foreta 

den spesielle godkjenningen av fosterhjemmet knyttet opp mot det enkelte barnet. 

Når barnet er bosatt blir det kommunen som har ansvar for omsorgen uavhengig av om barnet 

bor i fosterhjem eller bofellesskap.  Kommunen vil ha det daglige omsorgsansvaret og 

oppfølgingsansvaret for barnet, og i tillegg tilsynsansvaret. 

Rådmannen foreslår at kommunen bosetter 2 enslige mindreårige under 15 år i 2016. Det er en 

forutsetning at en får rekruttert gode fosterhjem til disse barna. 

Bosetting av enslige mindreårige i fosterhjem vil innebære flere arbeidsoppgaver for ansatte 

som i dag har ansvaret for fosterhjemsarbeidet i barneverntjenesten. De vil få ansvaret for 

oppfølgingen av fosterhjemmet og de enslige mindreårige som bor i fosterhjemmet. 

De fra 15-18 år 

Rådmannen foreslår at det opprettes et bofellesskap med 5 plasser. Erfaringer fra andre 

kommuner, for eksempel Lillehammer der vi har vært på studiebesøk i bofellesskap, viser at 5 

er en hensiktsmessig størrelse. Det dreier seg om at barna helst skal vokse opp i noe som i 

størst mulig grad likner en familie, og at konfliktnivået gjerne øker med antall barn.  

Videre mottak av enslige mindreårige vil bli regulert av ledige plasser i bofellesskapet, samt 

mulighet for bosetting i fosterhjem.  

Rådmannen foreslår at det bygges et bofellesskap på Segalstad Bru for 5 plasser.   

Vi foreslår en bemanning på 6,5 årsverk, i og med at det skal være døgnbemanning, og best 

dekning på ettermiddag/kveld.  

3 av de ansatte bør ha høgskoleutdanning (lærer/sosionom/barnevernspedagog/sykepleier).   

Utgangspunktet er en gjennomsnittlig botid på tre år i bofellesskap, deretter to år på hybel med 

oppfølging. Gjennomsnittlig alder ved bosetting er satt til 15 år, slik at ingen over 20 år blir 

boende i bofellesskap. Dette har betydning for inntektene, da refusjon og en betydelig andel av 

tilskudd bortfaller ved fylte 20 år.  



  
 
 

 

 

Vi bør ikke lukke muligheten for at noen av de som bosettes i bofellesskap er under 15 år. Det 

har vist seg vanskelig for Buf-etat å finne fosterhjem til de over 12-13 år. Det igjen betyr at de 

barna som bør bosettes først i praksis ikke blir det. På Lillehammer er de fleste i 

bofellesskapene fra 14-16 år.  

Kommunen må også arbeide for å rekruttere flere fosterfamilier og hybler med tilsyn.  

Nærmiljøarbeid der bolig for enslige mindreårige skal etableres bør starte allerede før 

innflytting, med informasjon til naboer og lokale lag og foreninger. Hva som vil være gode «bli 

kjent»-tiltak etter innflytting må vurderes med utgangspunkt i barnas behov. 

De ansatte i bofellesskapet må være opptatt av at barna skal delta i idrettslag og andre norske 

fritidsaktiviteter. Det enkelte barns ønsker og behov må være retningsgivende for valg av 

fritidsaktiviteter. Det viktigste er at barna kommer med i en aktivitet med et positivt og 

inkluderende miljø.  

 

Det må også legges til rette for at de skal få mulighet til religionsutøvelse. 

For mange barn vil det være fint å komme hjem til en familie f.eks. en helg i måneden og 

oppleve ordinært familieliv og omsorg fra andre enn boligpersonalet. Det bør arbeides for å 

skaffe slike besøksfamilier. 

Kommunene mottar helårs integreringstilskudd fra og med bosettingsåret, uavhengig av når på 

året bosettingen skjer. Boform og tjenestebehov og derav utgiftsnivå vil variere fra person til 

person. Forskjellen mellom årlig integreringstilskudd og utgifter til aktuelle tjenester forventes 

derfor å variere fra år til år. 

Rådmannen anbefaler at det de årene hvor integreringstilskuddet overstiger utgiftsnivået 

avsettes overskytende midler til disponibelt fond. Tilsvarende kan det brukes fra fondet når 

utgiftsnivået overstiger integreringstilskuddet. 

Etablering av bofellesskap for enslige mindreårige 

I utredningsarbeidet har vi vurdert ulike alternativ. I og med at GAVO-bygget blir frigjort har 

det vært særskilt vurdert. Eiendommen ligger sentralt plassert ved Segalstad bru, med kort veg 

til videregående skole med idrettshallene og andre fasiliteter, idrettsanlegget ved Linflåa, til det 

kommunale tjenestetilbudet og bussforbindelse til Lillehammer. 

Området er i reguleringsplanen betegnet som område FKB 6 med følgende formål: 

Byggeområder for forretning/kontor/bolig. Eiendommen inngår i områderegulering for 

Segalstad bru sentrum, hvor reguleringsprosess er igangsatt. Tomtestørrelsen er om lag 

2250m
2
. Selve bygget er oppført i 1985, og består av underetasje og første etasje. 

Underetasjen har et areal på 173 m
2
 (BTA), mens første etasje er 517 m

2
. 

Det ble tidlig i prosessen skissert en løsning med ombygging til bofellesskap med 11 boenheter. 

Erfaringer fra drift av denne type bofellesskap i andre kommuner, deriblant Lillehammer, tilsier 

at dette er for mange enheter for ett bofellesskap. Anbefalingen går på 5 enheter. Det er derfor 

rikelig med plass til 5 enheter ved kun å benytte 1. etg. Arealet i 1. etasje gir i overkant av 100 

m
2
 pr bruker. De ulike alternativene for bruk av underetasjen er ikke nærmere utredet 



  
 
 

 

 

 

Husbanken gir tilskudd til ombygging ved et slikt prosjekt, og det må påregnes bindingstid på 

20 år. For å unngå krav om tilbakebetaling av deler av tilskuddet, må ombygging gjennomføres 

slik at den kan nyttes til annet formål i framtiden, dersom behovet for bofellesskap for 

flyktninger minker. Det er da nærliggende å tenke seg en framtidig utnyttelse av bygget til en 

eller annen form for bolig-formål. Ett alternativ kan være bofellesskap for eldre.  

Rådmannen mener at GAVO bygget og tomta har mange fortrinn. Den sentrale beliggenheten 

er ideell, og etablering av et bofellesskap for flyktninger her, vil kunne være en god løsning. 

Rådmannen er likevel av den oppfatning at kommunen er best tjent med å selge bygget, og 

etablere bofellesskap i andre lokaler på Segalstad Bru. Kommunen kan kjøpe og eventuelt 

bygge om, eller kommunen kan bygge. For eksempel på en kommunal tomt som så langt ikke 

er solgt. Det er det siste alternativet – bygging - som er mest realistisk. Her vil vi så langt det 

går også benytte oss av virkemidlene i Husbanken. 

--- 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

 

      innstilling: 

  

1. I 2016 tas det i mot 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 i mot 5 enslige 

mindreårige i 2017. Ved ledig kapasitet i bofellesskapet kan en ta i mot 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. 

 

 

Formannskapet behandlet saken den 07.06.2016 sak 48/16 

 

Behandling: 

Enstemmig tiltrådt.  

 

Innstilling: 

1. I 2016 tas det i mot 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 i mot 5 enslige 

mindreårige i 2017. Ved ledig kapasitet i bofellesskapet kan en ta i mot 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. 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyret behandlet saken den 16.06.2016 sak 45/16 

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt.  



  
 
 

 

 

 

Vedtak: 

1. I 2016 tas det i mot 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 i mot 5 enslige 

mindreårige i 2017. Ved ledig kapasitet i bofellesskapet kan en ta i mot 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. 

 

 

 

 

 

 

Melding sendt: IMDI Region Øst 

 

 

 


