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Løypemelding bosetting av flyktninger 2017
Askøy Kommune mottok 10.10.2016 en anmodning fra Fylkesmannen i Hordaland hvor vi ble
bedt om å redusere vedtak om antall bosettinger i 2017 fra 94 til 70 flyktninger. Bakgrunnen for
reduksjonen var redusert antall ankomster. Av de 70 flyktningene kommunen ble anmodet om å
bosette var 55 av disse enslige voksne og familier og 15 enslige mindreårige. I følge
anmodningen var det ønsket at 10 av plassene til bosetting av enslige mindreårige skulle benyttes
av Bufetat for bosetting av barn under 15 år. Kommunestyret vedtok i saknr 2016/232-27
følgende:
Askøy Kommune skal i 2017 bosette til sammen 70 flyktninger, der 55 er voksne/familier og 15
enslige mindreårige. Utgifter til bosettingene skal finansieres av integreringstilskudd og andre
tilskuddordninger for flyktninger.
Familie gjenforente kommer i tillegg.
Askøy Kommune opprettholder dialogen med IMDI om at vi har kapasitet og ønske om å bosette
flere flyktninger.
Enslige voksne/familier:
Pr 01.08.2017 er det blitt bosatt 43 flyktninger, hvorav 6 av disse er bosatt som enslige voksne og
37 flyktninger fordelt på 8 familier, av disse er 21 mindreårige barn. I samme tidsrom har
kommunen tatt i mot 6 flyktninger på familiegjenforening. Så langt i år har det vært god tilgang
på boliger. Flesteparten av dem som er blitt bosatt har blitt bosatt på private kontrakter som de
har funnet selv, eller ved hjelp av venner og kjente. Det er totalt inngått 14 leiekontrakter og 11
av disse er gjort på det private markedet. Flyktningtjenesten blir fremdeles kontaktet av huseiere
som ønsker å leie ut til flyktninger. På bakgrunn av de erfaringene vi har gjort oss så langt og
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henvendelsene vi får fra huseiere, er flyktningtjenesten positiv til at det vil være kapasitet til å
bosette de resterende personene for inneværende år slik at kommunen kan oppnå sitt vedtak på
55 voksne/familier.
Askøy Kommune har pr 01.08.17 ikke fått utsøkt nye personer, som venter på bosetting i
kommunen. Flyktningtjenesten er i fortløpende dialog med IMDI slik at vi kan få effektuert
vedtaket.
Så langt i år har vi mottatt få henvendelser om bosetting av enslige mindreårige flyktninger, dette
til tross for at det har vært meldt inn om ledig kapasitet. Pr 01.08.17 var det bosatt 2 enslig
mindreårig i kommunen. Videre har kommunen sagt ja til å bosette 3 enslige mindreårige som vil
bli bosatt i løpet av høsten. Så langt har vi ikke blitt anmodet om å bosette enslige mindreårige
flyktninger som er under 15 år.
Foreløpig prognose for bosetting på landsbasis i 2018 er 4440 flyktninger hvor av 210 enslige
mindreårige. Kommunene er gjort kjent med at IMDI først vil komme med anmodninger for
bosetting i 2018 i siste kvartal 2017 for at prognosene skal være så korrekt som mulig.
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