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Bosetting av flyktninger i 2009
I. Saken gjelder
Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet, nord (IMDi nord) anmoder i skriv av 09.09.08
Hammerfest kommune om å bosette 25 flyktninger i 2009. Familiegjenforeninger kommer i
tillegg til dette tallet. IMDi nord ber om svar på anmodningen innen 15.november 2008.
II. Sakens bakgrunn og fakta:
Hammerfest kommune har bosatt flyktninger siden 1987. Antallet har hvert år variert ut fra
behovet for bosetting på landsbasis og kommunens muligheter til å bosette. For inneværende
år har kommunen vedtatt å bosette 20 flyktninger. Per 03.10.08 er vedtaket oppfylt. Til
sammen er det bosatt 25 personer i 2008. I tilegg kommer 4 familiegjenforeninger.
.
Tilskuddsordninger
I dag finnes disse tilskuddsordninger i forbindelse med bosetning av flyktninger:
•

Integreringstilskuddet pr. person utbetales over fem år på denne måten:

Bosetningsår
År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
Totalt pr. person

Satser for 2008
130 000 (Barn = 110 000)
123 400
99 600
73 000
70 000
496 000 (Barn = 476 000)

I tillegg til integreringstilskuddet gjelder følgende tilskuddsordninger:
• Særtilskudd for enslige mindreårige (110 970 kroner per år t.o.m. fylte 20 år, i tillegg til
integreringstilskuddet).
• Refusjon av utgifter til tiltak etter lov om barnevern (enslige mindreårige under 18 år).
• Ekstratilskudd for personer med kjente funksjonshemninger (140 000 kroner + inntil
700 000 kroner i inntil 5 år etter søknad).
• Skoletilskudd 9500,- kroner per elev.
• Tilskudd til norskopplæring for voksne innvandrere
• Husbankens låne- og tilskuddsordninger
• Dessuten mottar kommunene ordinært rammetilskudd også for innvandrere bosatt i
kommunen. Dette går til å dekke innbyggernes vanlige offentlige tjenester som for
eksempel skole og helse.
Introduksjonsordningen
Stortinget vedtok i 2003 lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere. Loven
trådte i kraft 1.september 2004. Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandreres
muligheter for språkopplæring og deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Ordningen finansieres
i all hovedsak gjennom integreringstilskuddet og statlige refusjoner til språkopplæring.
Boligsituasjonen
Hovedproblemet når det gjelder bosetting av flyktninger i kommunen har tidligere vært mangel
på boliger. Denne situasjonen har imidlertid endret seg. Per dato er det to ledige leiligheter av
kommunens 27 utleieboligene for flyktninger, og man forutsetter at det i tillegg vil bli noen
ledige i løpet av 2009. Samtidig er det blitt en bedre situasjon på det private boligmarkedet.
Utleieprisene har gått noe ned, samtidig som det er blitt lettere å leie bolig for flyktninger.
Stadig flere innvandrere kjøper bolig og etablerer seg fast i kommunen, men man må regne med
at de aller fleste trenger to-tre år på å etablere seg gjennom arbeid og inntekt slik at de får
mulighet til å foreta boliginvesteringer. Ut fra dette vurderes det som betydelig enklere enn
tidligere å kunne framskaffe boliger til nyankomne flyktinger.
Arbeidsmulighetene
De siste årene har det vært stor etterspørsel etter arbeidskraft i kommunen. Erfaringsmessig har
de fleste som har blitt bosatt i kommunen, relativt raskt funnet seg arbeid. Mens det tidligere var
slik at de fleste innvandrerne arbeidet innenfor fiskeindustrien, finner man i dag innvandrere
innfor mange flere sektorer. Hammerfest har vært inne i en periode med rivende utvikling, og
behovet for fagfolk har vært til stede på flere områder; blant annet innenfor pleie- og
omsorgssektoren, anleggsbransjen, fiskeindustrien og servicenæringen. I dag er de aller fleste
flyktninger som kommunen har bosatt ute i arbeid, på arbeidsmarkedstiltak og/eller under
språkopplæring. Men utfordringene framover kan bli større da nedbemanningen på Melkøya og
permitteringer innenfor fiskeindustrien har ført til økt ledighet i Hammerfest.
I en undersøkelse gjennomført av IMDi hvor målet var å evaluere hvordan det har gått med
deltakere i introduksjonsprogrammet i 2007, kom Finnmark best ut i landet. Mens
landsgjennomsnittet var at 50 prosent av deltakerne kom ut i arbeid eller videreutdanning etter
programmet, så var resultatet i Finnmark 72 prosent. For øvrig var det bare 4 prosent av
deltakerne i Finnmark som gikk ut av introduksjonsprogrammet som hadde behov for offentlig
overføring i form av trygd eller sosialstøtte, mens landsgjennomsnittet var 30 prosent.
Økonomi/ressursbehov:
Det er alltid vanskelig å beregne utviklingen av det statlige integreringstilskuddet. Dette skyldes
bl.a. at bosatte flyktninger – som alle andre innbyggere – står fritt til å flytte på seg. I tillegg er
det usikkert hvorvidt vi makter å oppfylle bosettingsvedtaket. Hvis mobiliteten

blant bosatte flyktninger holdes på samme nivå som i de senere årene, og vi makter å bosette
25 flyktninger i 2009 (i tilegg 10 personer gjennom familiegjenforeninger), beregnes
integreringstilskuddet til over 14 mill. kroner. Beløpet framkommer som følger:

Antall personer

År bosatt

Beløp pr.år

Totalt

19
24
33
30
(25+10) 35
Totalt 141

2005
2006
2007
2008
2009

70 000
73 000
99 600
123 400
130 000/110 000

1 330 000
1 752 000
3 286 800
3 702 000
4 200 000
14 270 000

Til sammenligning er det budsjettert med et integreringstilskudd på 12.500.000,- kroner i 2008.
Mottak av 35 nye flyktninger i 2009 vil imidlertid kunne medføre økt ressursbehov på flere
områder:
• Undervisning av fremmedspråklige elever i grunnskolen.
• Undervisning av fremmedspråklige voksne på grunnskolens område (inkl.
spesialundervisning).
• Koordinatorressurs tilknyttet arbeidet med introduksjonsordningen.
• Lønnsutbetaling til deltakerne i introduksjonsprogrammet.
• Miljøarbeidertjeneste.
• Generell styrking av driftsbudsjettet ved Hammerfest VO-senter og
innvandrertjenesten.
• Lege- og helsesøstertjeneste.
• Ulike tiltak som styrker flyktningers inkludering i lokalsamfunnet.
Finansiering av disse tiltak bør imidlertid kunne oppnås innenfor økningen i
integreringstilskuddet og ved økt refusjon til undervisning av fremmedspråklige voksne.
III. Rådmannens vurdering:
Rådmannen slutter seg til anbefalingen om å bosette 25 flyktninger i 2009. Rådmannen
forutsetter at bosettingen – som tidligere - skjer i takt med framskaffelsen av boliger. Behovet
for økte ressurstilførsel vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelse av budsjett
2009/økonomiplan 2009-2012.
IV. Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 25 flyktninger i 2009. Eventuelle
familiegjenforeninger kommer i tillegg.
2. Bosettinga skjer i takt med framskaffelsen av boliger.
3. Konkrete forslag til opptrapping av ressursbruken vurderes nærmere i forbindelse
med utarbeidelse av budsjett 2009/økonomiplan 2009 – 2012.
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Tertialrapport 2. tertial 2008 Hammerfest kommune
Saken gjelder
Tertialrapporten 2. tertial 2008 for Hammerfest kommune
Sakens bakgrunn og fakta
Det vises til tertialrapporten.
Rådmannens vurdering
Hammerfest kommune har ei drift som er sunn. Sektorene drifter stort sett innenfor sine
rammer. Dette er beskrevet nærmere i rapporten.
Vi har økte inntekter på skatt på formue og inntekt samt eiendomsskatt. En rekke prosjekter i
investeringsbudsjettet vil ikke bli gjennomført som planlagt, hvilket medfører at vi kan redusere
overføringene fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. De frigjorte midlene brukes til å
betale ekstraordinære avdrag på lån samt avsetning til disposisjonsfond. Det vises i denne
sammenhengen til saken vedrørende budsjettreguleringer for 2. tertial 2008.
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten for 2. tertial 2008 til orientering.

PS 68/08 Godkjenning av protokoll
Protokoll fra møte den 06.10.2008 – godkjennes.

