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Bosetting av flyktninger 2019 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Gran kommune bosetter 24 flyktninger i 2019 
2. Familiegjenforening kommer i tillegg 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Kommunen mottar årlig anmodning om bosetting av flyktninger fra Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi). Gran kommune ble i brev datert 12.12.18 anmodet om å bosette 24 
flyktninger i 2019. 
Sak om bosetting legges derfor fram for politiskbehandling. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunen mottar årlig anmodning om bosetting av flyktninger fra Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi).  
 
De siste prognosene viser at det er behov for å bosette 5 350 flyktninger i Norge i 2019, inkludert 150 
enslige mindreårige hvorav 40 er under 15 år.  
 
Kunnskapsdepartementet har fastsatt et sett med kriterier for anmodning av kommuner om 
bosetting for 2019. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har, i samarbeid med KS, vurdert 
anmodningstallet til kommunene i lys av disse kriteriene.  På bakgrunn av dette, er Gran kommune 
bedt om å bosette 24 flyktninger i 2019. 
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Behovet for å bosette flyktninger er redusert betydelig i 2018 og 2019 sammenlignet med tidligere. I 
2018 bosatte kommunen 22 flyktninger, som er omtrent halvparten av antall bosatte i 2017. Tidligere 
var behovet for å bosette så stort at kommunene kunne velge å vedta å bosette flere enn de ble 
anmodet om. I de siste to årene er situasjonen derimot endret, og kommunene vil ikke få flere 
flyktninger enn de er anmodet om selv om de vedtar å bosette flere. 
 
Selv om det bosettes færre var det ved utgangen av 2018 fremdeles mange deltakere på 
introduksjonsprogrammet og elever på Voksenopplæringen. Per 31. desember var det 136 deltakere 
på programmet i Gran og Lunner, og det var ca. 182 elever per 1. oktober på Voksenopplæringen. 
Mange av disse har 1-2 år igjen av introduksjonsprogrammet før de avslutter. 
 
Gran og Lunner har jobbet systematisk og målrettet over mange år for å kvalifisere flyktninger til 
jobb og utdanning. Vi har vurdert egen praksis gjennom Tjenesteanalysen, hatt flere 
utviklingsprosjekt, som Eureka, og fått tilskuddsmidler fra IMDi til flere andre prosjektene.  
 
I 2019 skal IMDi lage film med gode tiltak som kan være til inspirasjon for andre kommuner. Ett av 
prosjektene som er valgt ut til filmen, er samarbeidsprosjektet vårt med Nav Hadeland og Hadeland 
IPS om jobbspesialist ansatt i Flyktningtjenesten som jobber tett med Hadeland IPS for å få 
flyktninger i jobb. Prosjektet har positive ringvirkninger utover selve prosjektet som påvirker 
måloppnåelsen.  
 
For å lykkes med gode kvalifiseringsløp og å få folk i jobb, samarbeider Flyktningtjenesten og 
Voksenopplæringen tett med Hadeland videregående, Karriere Oppland Hadeland, Hadeland IPS, 
kommunale tjenester, NAV Hadeland og ikke minst private arbeidsgivere.     
 
Det målrettede arbeidet med sterkt fokus på jobb og utdanning gir resultater. For 2018 er det 
foreløpige resultater for måloppnåelse klart, og det endelige resultatet vil ikke avvike vesentlig. I 
Gran var 60 % i jobb eller utdanning etter endt program og i Lunner var måloppnåelsen 78 %. Det er 
henholdsvis 18 % og 30 % flere enn i 2017.     

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) 
 
Eksisterende planer 
I Budsjett og økonomiplan 2019-2022 er det lagt til grunn en framtidig bosetting på nivå med 2018. 
Budsjettrammen til flere tjenester er i økonomiplanen redusert i tråd med forventet reduksjon i 
anmodning om bosetting og derav reduserte inntekter.  
 
Gjeldende vedtak 
108/17 – Bosetting av flyktninger 2018 
 
Økonomi 
Å bosette 24 flyktninger i 2019, vil være en videreføring av nivået på bosetting i 2018. Det bidrar til 
en stabilisering av inntekter og utgifter i 2019. En omstilling av tjenestene er i gang og er planlagt 
videreført i 2019, se avsnitt under «Bemanning».    
 
Hvis antall flyktninger som bosettes i 2019-2022 er på nivå med forslaget for 2019 så vil 
integreringstilskuddet utvikle seg følgende frem til 2022: 
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I Budsjett og økonomiplan 2019-2022 er det lagt til grunn en framtidig bosetting på nivå med 2018. 
Budsjettrammen til flere tjenester er redusert i tråd med den reduserte inntekten. Siden tilskuddet 
reduseres hurtigere enn antallet flyktninger i programmet vil noen tjenester ha utfordringer med å 
redusere drift tilsvarende tildelt ramme. Dette gjelder spesielt voksenopplæringen, 
flyktningtjenesten og NAV, som er hovedaktørene i tjenestetilbudet til flyktningene. 
 
Det ble i kommunestyre sak 23/18 avsatt kroner 4 000 000 på disposisjonsfond flyktninger. Fondet er 
i dag på kroner 5 055 000.  Det har ikke vært nødvendig å bruke av fondet i 2018. Fondet gir 
kommunen mulighet til å håndtere en situasjon der utgiftene i en periode blir høyere enn 
inntektene.   
 
Bemanning 
Flyktningtjenesten 
Antall bosatte har gått betydelig ned i 2018, og på høsten 2018 har det vært en reduksjon i antall 
deltakere på introduksjonsprogrammet av betydning. Det er gjennomført omstilling av tjenesten og 
det er planlagt ytterligere reduksjoner i 2019. Omfanget av tjenesten vil i 2019 bli fortløpende 
vurdert opp mot antall personer som skal følges opp til enhver tid.   
 
Voksenopplæringen 
Voksenopplæringen gir i tillegg til norskopplæring grunnskoletilbud på tre nivåer. Det styrker 
nødvendig basiskunnskap til de på lavt trinn og kvalifiserer de på høyere trinn til videregående skole. 
For skoleåret 2018/19 er det totalt 86 elever på grunnskole hvorav 47 har grunnskole som en del av 
introduksjonsprogrammet. Flere deltakere, og ofte de som ved bosetting har liten eller ingen 
skolebakgrunn, har behov for å fortsette på grunnskole eller norskopplæring etter endt 
introduksjonsprogram.    
  
Introduksjonsprogrammet er i hovedsak 2 år, men man har rettigheter til norskopplæring i 5 år. Det 
er en nedgang i antall elever, og antall grupper justeres tilsvarende. Det er planlagt en omstilling av 
tjenesten i 2019, og den vil bli vurdert fortløpende ut fra faktiske forhold og prognoser på antall 
elever. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet JA 
Eldrerådet JA 
Rådet for funksjonshemmede JA 
Andre råd eller utvalg  
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Vurdering/alternative løsninger 
Tjenestene har gjennom 2018 planlagt og iverksatt omstillingstiltak som er i tråd med anmodningen. 
Nedgangen i antall flyktninger har utfordret kommunens fleksibilitet og omstillingsevne og vil 
fortsette å gjøre det i 2019. Både regnskapsresultat og måloppnåelse i 2018 tyder på at kommunen 
har evnet å gjennomføre nødvendige omstillinger uten at det har gått på bekostning av resultatet.    
Ved å vedta anmodningen fra IMDi vil det være mulig å videreføre det systematiske og målrettede 
arbeidet med å bosette og sikre god kvalifisering av flyktninger.  
 
Hvis kommunen velger å ta imot færre enn anmodet må tilbudet til flyktningene reduseres kraftig 
som et resultat av lavere inntekter. Det er en grense for hvor liten en tjeneste kan være og likevel yte 
den bredden av tjenester som er pålagt. Hvis kommunen tar imot færre og ønsker å tilby et likt nivå 
som i dag på tjenestene må kommunene finne finansiering utover integreringstilskuddet og avsatte 
fonds midler.  
 
Et annet alternativ er å ikke bosette flyktninger i 2019. Det må da gjøres som et ledd i at man avvikler 
tilbudet til flyktninger i Gran kommune på sikt. I en slik avviklingsperiode vil det være vanskelig å yte 
et tilbudet til de som allerede er bosatt, uten å tilføre ekstra midler.  
 
De siste tre årene har vist at det nasjonale behovet for å bosette flyktninger endrer seg raskt, og det 
kommer stadig nye krav til introduksjonsordningen. Det forutsetter at kommuner er fleksible og har 
omstillingsevne, noe Gran og Lunner har vist de siste årene gjennom endret bosetting og mange 
utviklingsprosjekt. Rådmannens vurdering er at kommunen vil evne å bosette 24 flyktninger i 2019 og 
at tjenestene vil kunne opprettholde et forsvarlig nivå på tilbudet.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtak oversendes Lunner kommune 
 

 
Dato: 22. januar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


