SAK 57/08

REGIONALT SAMARBEID OM ASYLMOTTAK

Saksopplysning
Bakgrunn for saka er brev frå Knut Medhus, dat. 12.9.2008, vedlegg 1.
I samband med Hallingtinget 26.9.2008 vart regionalt samarbeid om asylmottak drøfta, i
samband med gruppearbeid om prioriterte oppgåver. Det vart i denne samanheng gjeve brei
støtte til Regionrådet for å arbeide vidare med tanke på eit regionalt samarbeid om asylmottak
i Hallingdal.
Vedlegg 2 og 3 syner at det er andre regionar som arbeidar med regionale asylmottak basert
på interkommunalt samarbeid. Dette er noko arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje
Andersen også tek til orde for, vedlegg 4 og 5.
Vurdering
I denne omgang blir saka lagt fram for drøfting i Regionrådet utan nærare vurderingar og
forslag til vedtak. Eg vil likevel hevde at brev frå Knut Medhus peikar på nokon av dei mest
sentrale problemstillingane. Ut frå signala i Hallingtinget er vel spørsmålet fyrst og fremst å
finne fram til ei god langsiktig interkommunal løysing.

Ål 8.10.2008
Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar
Vedlegg 1:
Vedlegg 2:
Vedlegg 3:
Vedlegg 4:
Vedlegg 5:

Brev frå Knut Medhus, dat. 12.9.2008
Knutepunkt Sørlandet, nyheit publisert 5.9.2008
Nord-Gudbrandsdalen, publisert 17.8.2008, GD
UDI, nyheit, publisert 8.10.2008
Bilag til Kommunal Rapport om mottaksetablering, UDI
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Ei regional utfordring.
Den eine etter den andre av toppolitikarane i Hallingdal som høyrer heime i kommunar som
blir ”pålagt” å ha asylmottak, står fram og fortel at dei blir tekne på senga – dei visste
ingenting, osv. Og det er sikkert rett, men dette bør Hallingdal sjølve gjera noko med.
Ein kan meine kva ein vil om norsk asylpolitikk, uansett så er det slik at denne verda vi lever
i, er plaga av krig og elende, enorme forskjellar folk i mellom frå ekstrem fattigdom til like
ekstrem rikdom. Mange tilalls millionar er av ymse grunnar på flukt og at mange av dei treng
den beskyttelsen som asyl skal gi, bør det heller ikkje vera nokon stor diskusjon om. At det
også fins mange som ikkje treng slik beskyttelse, er like klart.
Norge tek i mot om lag 0.09 % av asylsøkarane i verda. Kvar i Norge skal dei bu mens dei
ventar og etter at dei måtte ha fått asyl? ”Ikkje hjå oss, ikkje hjå oss” synes å vera
gjennomgangsmelodien, og grunnane til negative haldningar er så mange, det skal eg la ligge.
Hallingdal er ein av landets absolutt mest velståande regionar, og det bør etter mitt syn vera
sjølsagt at regionen tek sin del av ansvaret når det gjeld asyl. Men i staden for å bli tekne på
senga kvar gong anten av UDI eller av meir eller mindre seriøse aktørar som byr fram sine
rom til asylmottak, bør no Hallingdal som region ta ansvar sjølve. Regionrådet bør snarast
råd ta tak i problematikken ut frå regional tankegang. Få i gang eit regionalt arbeid som
førebur Hallingdal på å ta i mot asylsøkarar. Ta ansvar for kartlegging av moglege plassar for
slikt. Ved å samordne dette kan ein også nytte ut den kompetansen som må til for å få gode
mottak i heile regionen. Det må vera mogleg å fordele desse oppgåvene slik at ikkje einskilde
bygdesamfunn får svært store utfordringar mens andre får ingen. Ein god del spesialpersonell
må til, og det er tungt å få til ved mange små mottak, men ved å bruke kompetansen felles, vil
alle tene på det. Og kvifor kan ikkje kommunar sjølve ta på seg driftsansvar for mottak? Det
bør også eit regionalt beredskapsråd drøfte skikkeleg gjennom, det fins fleire kommunar som
sjølve har teke fullt drifsansvar og har gode erfaringar med det.
Det er nok av utfordringar på dette feltet sjøl om ein førebur seg aldri så godt, men mange av
dei utfordringane ein blir møtt med når ein blir ”teken på senga”, vil vera borte dersom ein
førebur seg.
Eg utfordrar ordførar Erik Kaupang i Hol til å ta denne saka opp på fyrstkomande Regionråd
og vonar han får resten av Hallingdalskommunane med på eit arbeid som førebur regionen på
å ta i mot asylantar i framtida. At det blir slutt på asylsøkarar i løpet av nokre få år, veit alle
at ikkje skjer, derfor må vi vera førebudd på å ta vår del av ansvaret også i framtida.
3576 HOL 12.9.08

Knut Medhus
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Anbefaler desentralisert regionalt asylmottak
De har funnet boligmasse til 210 nye mottaksplasser for asylsøkere i regionen. Arbeidsgruppa anbefaler desentralisert
regionalt asylmottak i knutepunktkommunene.
Publisert av Randi Røinaas Lomeland . Sist endret 05.09.2008
Arbeidsgruppas forslag ble tatt opp som en orienteringssak i knutepunktets
arbeidsutvalg 4. september. Tilbakemeldingene fra arbeidsutvalget, som
består av ordførere og tillitsvalgte fra de 7 nabokommunene, var utelukkende
positive, og saken ble fremhevet som kommunesamarbeid på det beste.
Tall fra arbeidsgruppa viser at det i dag er 490 eksisterende plasser i statlig
mottak i Lillesand og Birkenes (privat driftsoperatør) og Kristiansand
(kommunal driftsoperatør).
Kommunene har kommet med innspill til mulig etablering av nye plasser i
følgende kommuner:
Songdalen: 56 plasser
Anders Martinsen fotografer
Vennesla: 40 - 50 plasser
Anders Martinsen fotografer
Iveland: 5 plasser
Kristiansand: 100 plasser (inkludert 25 plasser til enslige mindreårige asylsøkere)
Total sum for antall etablerte og foreslåtte mottaksplasser i knutepunktkommunene blir da 700 plasser.
Driftsoperatør for nytt mottak vil være Kristiansand kommune, med modell om desentralisert boligmasse. Samarbeid mellom
kommunene vil innebære å utnytte kompetansen og ressursene den enkelte kommune har for å sikre et godt interkommunalt
mottak. I tillegg til boligmasse, skal kommunene også tilby barnehageplasser, grunnskole og voksenopplæring, samt helse- og
barneverntjenester.
Forslaget fra kommunene forutsetter at UDI godkjenner planen for interkommunale mottak, som er en nasjonal pilot i denne
sammenheng.
Etter positive tilbakemeldinger fra knutepunktets arbeidsutvalg, skal arbeisdgruppa jobbe fram en endelig innstilling som skal
behandles i knutepunktets representantskap 16. september.

http://www.knutepunktsorlandet.no/Artikkel.aspx?AId=483&back=1&MId1=27&&Print=109.10.2008 01:18:08
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Foto Kjell Haugerud Simen Bjørgen og Ole Aasaren skal sammen med Bengt Fasteraune ha et møte med UDI.

Positive til asylmottak
Etter voldsomme protester og underskriftslister i Dovre, uttaler nå et samlet ordførerkollegium i NordGudbrandsdalen seg grunnleggende positive til asylmottak.

Av Leif Øverland
Publisert 17.08.2008 - 14:56 Oppdatert 18.08.2008 - 08:50
LES OGSÅ

Vil ha interkommunale asylmottak 18.08.2008
100 asylsøkere til Dombås 16.07.2008
Øyer positive til asylmottak 19.08.2008
Etter et telefonmøte om asylsamarbeid i regionrådets arbeidsutvalg fredag, på initiativ fra Dovres ordfører Bengt
Fasteraune, er samtlige enige om å ta kontakt allerede mandag morgen for å be om et møte med UDI og politisk
ledelse i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Her vil de drøfte nye og mer fleksible modeller for etablering av
asylmottak.
Regionrådsleder og Loms-ordfører Simen Bjørgen, sier at samtlige ordførere er enige om at et asylmottak både
byr på muligheter og ressurser for regionen og at kommunene i norddalen nå har bestemt seg for å samarbeide
om dette.
- Betyr det at dere vil legge en ny, konkret samarbeidsskisse på bordet i disse møtene?
- Nei, vi vil først drøfte premissene med statlige myndigheter. Vi har ikke noe konkret å komme med foreløpig,
men vi mener vi samlet kan by på både kompetanse og ressurser som en enkeltkommune vanskelig kan tilby i
dag. Det viktigste er å signalisere et samlet positiv innstilling, sier Bjørgen.
- Vi har jo tilflytterprosjekt gående i regionen og det er klart dette også må sees i en slik sammenheng. Med en
mindre rigid håndtering av dagens regelverk og en mer fleksibel modell for organisering av mottak, vil dette legge
forholdene bedre til rette for asylmottak i distriktene, sier Bjørgen.
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Samarbeid på tvers av
kommunene
Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje
Andersen utfordrer kommunene til å samarbeide
på tvers av kommunegrensene for å ta imot de
mange asylsøkerne som kommer i år.

- Jeg har vært ordfører selv, og vet at både bosetting og opprettelse av
asylmottak kan være en utfordring. Derfor har vi økt både
vertskommunetilskuddet for kommuner med asylmottak og integreringstilskuddet
for bosetting, understreker Dag Terje Andersen i UDIs og IMDis bilag til
Kommunal Rapport.
I bilaget får du også møte Anne Grete Normann, som beskriver hvordan hun gikk
fra å være iherdig motstander av asylmottak i sin kommune, til å bli ubekymret
nabo og nestleder ved det samme mottaket.
- Jeg har møtt så mange hyggelige folk, og det meste av det jeg fryktet før
oppstarten skjedde aldri, forteller Normann, etter å ha jobbet seks år på
mottaket.
Også flere ordførere forteller om sine erfaringer med mottak og gir råd til andre
vertskommuner.
Én av dem, Harald Vestøl i Birkenes kommune, hevder at asylmottaket har vært
en berikelse for kommunen, ikke minst kulturelt sett. – Vi har også opplevd en
positiv effekt for næringslivet, legger han til.
Aktørene bak mottakene - representanter fra både det private, humanitære
organisasjoner og kommuner som driver mottak - deler også av sine erfaringer.
Deriblant rådmann Tone Tveito Eidnes i Ullensvang kommune. Som representant
for én av de 14 kommunene som driver mottak selv, oppfordrer hun andre til å
gjøre det samme. – For oss har det vært positivt å drive mottak selv. Hvis
kommunen driver mottaket, har man bedre kontroll, påpeker hun.
Les UDIs bilag i Kommunal Rapport her

Sist oppdatert: 08.10.2008
Publisert: 08.10.2008

http://www.udi.no/templates/Page.aspx?id=9567

08.10.2008

SAK 57/08, VEDLEGG 5

- Alle må ta sin del av ansvaret
- Jeg vil utfordre kommunene til å samarbeide på tvers av kommunegrensene.
Det er små kommuner vant til, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje
Andersen.
En markant økning i asylankomstene og rekordmange personer
som skal bosettes, gjør at ministeren har nok å gjøre. Men han
er overbevist om at staten og kommunene sammen vil greie utfordringen.
- Jeg har vært ordfører selv, og vet at både bosetting og opprettelse av asylmottak kan være en utfordring. Derfor har vi økt både
vertskommunetilskuddet for kommuner med asylmottak og integreringstilskuddet for bosetting, understreker Andersen.
En innvending som går igjen dreier seg om at kommunene
frykter at mottaket vil koste mer enn det de vil motta i
kompensasjon fra staten – hvor sikker er du på at det nye
vertskommunetilskuddet vil dekke utgiftene?
- I mars 2008 kom beregningsutvalget, ledet av Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå og
Kommunenes sentralforbud, med en rapport som viste at støtten
til kommunene ikke dekker utgiftene ved å ha asylmottak. Som
følge av dette ble vertskommunetilskuddet styrket i revidert nasjonalbudsjett. Det er staten ved UDI som bestemmer hvor mottakene skal ligge, og da er det også rimelig at det er staten som
tar regningen.

bruke offentlige anbud. UDI vil i framtida ikke behandle anbud
dersom kommunene ikke er varslet av anbyder.
I tillegg mener jeg at konkurranseutsettingen har gjort systemet
med mottaksetableringer mer profesjonelt, etterprøvbart og gjennomsiktig. Men det forutsetter strenge krav til kvalitet fra anbyderen.
En del oppfatter det slik at kommunene får alle byrdene,
mens den privat driftsoperatøren som driver mottaket
tjener gode penger – hva synes du om det?
- For det første så er det risiko forbundet med å drive mottak
fordi det er relativt korte oppsigelsesklausuler. Det er heller ikke
forbudt å tjene penger på mottaksdrift, det drives som næringsvirksomhet for de private aktørene. Men dette er også en grunn
til at jeg ønsker at flere kommuner selv kan drive mottakene. Da
vil de få langt mer styring og kontroll selv, og kan selv få inntekter
av driften.

Informasjon og samarbeid

En del kommuner argumenterer med at de er små og at
helsetilbudet ikke er godt nok for opprettelse av et mottak
– hva sier du til det?
- Jeg vil utfordre kommunene til å samarbeide på tvers av kommunegrensene. Dette er små kommuner vant til i andre sammenhenger, og jeg tror disse erfaringene er relevante også når det
gjelder asylmottak. I de over 20 årene vi har hatt dagens mottaksmodell, har da også mange små kommuner vært vertskommuner.
Det har i de aller fleste tilfeller gått meget bra.

Hvilke råd vil du gi til en kommune som kan få et
mottak?
- Jeg vil gi to råd. For det første, sørg for å få mest mulig informasjon om hva et mottak innebærer. Her er både UDI, og andre kommuner som har erfaring med mottak, gode kilder. For det andre,
involver hele lokalsamfunnet. Vi må huske på at asylsøkere er
vanlige mennesker med de samme behov som du og jeg. Noe
av det som kjennetegner de som lykkes, er godt samarbeid med
næringsliv og lokalsamfunn, og evne til å finne praktiske løsninger
i fellesskap. Kan idrettslaget organisere fotballtrening for ungene
på mottaket? Har næringslivet behov for arbeidskraft? Mange av
de store humanitære organisasjonene har lokallag som gjerne bidrar med aktiviteter og holdningsskapende arbeid. Disse er det
viktig å ha med på laget.

Nye rutiner

20 personer per kommune

Hvorfor er det slik at UDI kan legge et mottak i en
kommune selv om det er politisk flertall mot?
- Rent formelt er det slik at dersom opprettelsen av mottaket ikke
krever politisk behandling, fordi det for eksempel ikke er nødvendig å søke om bruksendring av lokaler, vil en opprettelse ikke
være avhengig av politisk godkjenning. Kommuner har reagert
på at de er blitt for lite involvert i plasseringen av mottak. Det har
UDI tatt konsekvensen av, og utarbeidet nye rutiner som sikrer
involvering av lokale politiske myndigheter.

I år og neste år er vi i en situasjon hvor mange skal
bosettes og samtidig skal mange mottak opprettes
– hvilke utfordringer fører det med seg?
- Det skaper kapasitetsutfordringer i alle ledd. Fra første registrering hos politiet og fram til personen er blitt en del av lokalsamfunnet. Vi jobber mye med å få effektivitet i alle ledd av systemet,
slik at for eksempel personer som skal bosettes ikke blir sittende
å vente i asylmottak. Like viktig er det å sørge for at kommuneNorge ser seg i stand til å ta på seg den økte oppgavemengden
asylveksten representerer. Her er rammebetingelser og samarbeid mellom stat og kommune viktige nøkler.

Samarbeid mellom kommuner

Kostnadseffektivt og fleksibelt system
Er det fornuftig å bruke lov om offentlige anbud ved
opprettelse av mottak?
- Dette er noe vi er pålagt å gjøre så lenge ikke staten driver
mottakene selv. I Sverige er det de statlige utlendingsmyndighetene som selv har hånd om innkvarteringstilbudet, og slipper da
konkurranseutsetting. Det har i Norge vært bred politisk enighet
om at det er ønskelig med ulike typer driftsoperatører, det vil si
kommuner, frivillige organisasjoner og private aktører. Det gir oss
fleksibilitet i tider med store endringer i ankomsttallene, enten de
går opp eller ned, og er antakelig mer kostnadseffektivt enn om
det offentlige selv skulle stå for driften. Men, da er vi altså pålagt
å følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser, slik at vi må

Å bosette 8000 flyktninger
kan høres mye ut,
men fordelt
på alle kommuner
er det snakk
om under 20 personer
i gjennomsnitt
per kommune.

Hvordan kan det løses?
- Nøkkelen ligger i at alle tar sin del av ansvaret. Alle i Norge må
bo i en kommune. Å bosette 8000 flyktninger kan høres mye ut,
men fordelt på alle kommuner er det snakk om under 20 personer i gjennomsnitt per kommune. Da ser de fleste at oppgaven
er overkommelig, selv om det krever en ekstra innsats. I tillegg
til å øke vertskommunetilskuddet for kommuner med asylmottak,
har vi økt integreringstilskuddet for bosetting. For kommunene er
det viktig å se de som bosettes som en ressurs. Med litt ekstra
oppfølging i begynnelsen, hjelp til opplæring på områder der kommunen har behov for arbeidskraft, kan kommunene få mye igjen
i form av arbeidskraft og kompetanse. Jo tidligere de bosatte
flyktningene blir selvhjulpne, jo bedre økonomi for kommunen.
Integreringstilskuddet betales jo ut over en periode på fem år.
Hvordan kan kommunene tenke kreativt i forhold til
bosetting av flyktninger?
Både for flyktninger som bosettes og for kommunene er det viktig
å satse på å få på plass en god og resultatrettet introduksjonsordning. Her vil jeg oppfordre kommunene til å være kreative og løse
oppgavene i samarbeid med organisasjoner og lokalt næringsliv.
«Bosettingskalkulatoren» på IMDis hjemmesider viser hvor «lønnsomt» det er for kommunene å ta i mot flyktninger dersom de
lykkes med intro-ordningen. God bosetting er en VINN-VINNVINN situasjon både for flyktningene, kommunene og det lokale
næringslivet.

Begrensninger av antall søkere

Vertskommunetilskuddet ble doblet i år
Grunnsats per kommune
Sats per mottaksplass

kr.
kr.

392 000 per år
4 200 per år

Sats per mottaksplass for enslige mindreårige asylsøker
Mottaksplass ved forsterkede avdelinger

kr.
kr.

11 100 per år
102 100 per år

Tilskuddet skal dekke gjennomsnittlige utgifter til helse, administrasjon, barnevern og tolk.
Les mer på www.udi.no /mottaksetablering

En del kommuner mener at opprettelse av mottak og
bosetning konkurrerer med hverandre – hva kan man
gjøre for å unngå det?
- Det er uheldig når slike konflikter oppstår. Vi tok derfor initiativ til
et møte mellom de ulike partene i sommer for å sikre nødvendige
samarbeidsrutiner.
Dere har iverksatt tiltak for at ankomstene skal synke – er
det et resultat av problemer med bosetning og mottaksopprettelse?

- Å begrense antallet søkere uten beskyttelsesbehov er viktig av
tre grunner. For det første av hensyn til søkerne selv. Det er tragisk å se hvordan mange asylsøkere ender opp med å returnere
til hjemlandet med mindre enn de hadde da de reiste. For det
andre for å sikre en effektiv saksbehandling, slik at de som skal
være her kan komme raskt i gang med livet sitt i Norge. For det
tredje mener jeg et høyt antall søkere uten beskyttelsesbehov kan
undergrave asylinstituttet, fordi de bidrar til å så tvil om flyktningers reelle beskyttelsesbehov.

Ny arbeidskraft
Hvor viktig er det bosettingsarbeidet som kommunene
gjør?
Det arbeidet kommunene gjør i forbindelse med bosetting er helt
avgjørende for at flyktningene som får opphold skal bli godt integrert i det norske samfunn.
Det er i kommunene de skal bo – og målet er at de raskest mulig skal komme i arbeid slik at de kan klare seg selv – og slik at
kommunene og private og offentlige arbeidsgivere kan nyte godt
av den arbeidskraft de representerer. I en tid der arbeidskraft er
mangelvare representerer flyktningene en mulighet til å få flere
hender i arbeid, sier Dag Terje Andersen.
Hva er de beste argumentene for at kommuner skal
bosette flere?
- Å oppfylle våre menneskerettslige forpliktelser er ikke bare et
politisk ansvar, det er en oppgave for hele befolkningen. De kommunene som lykkes i arbeidet med integrering av flyktninger, får
nye innbyggere som bidrar positivt til utvikling og vekst.
Bør bosetting av flyktninger fortsatt være valgfritt for
kommunene?
Ja. Det store flertallet av kommunene har over flere år gjort en
veldig god jobb i å bosette og integrere flyktninger. Som tidligere
ordfører har jeg også så stor respekt for det kommunale selvstyret – at det skal svært mye til før at jeg vil pålegge kommunene å
bosette flyktninger. Og husk: kommunene har klart det før, i 1994
bosatte de, på frivillig basis, over 11 000 flytninger (de fleste fra
Bosnia Herzegovina).

