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Revidert anmodning om bosetting av flyktninger 2022

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Som følge av krigen i Ukraina, og i tråd med ny anmodning fra IMDi, bosetter Bærum kommune
totalt 350 flyktninger i ordinær bosetting i 2022. Åtte av plassene benyttes til bosetting av enslige
mindreårige.

SAKEN I KORTE TREKK
Ingress
Krigen i Ukraina er en humanitær katastrofe. Millioner av mennesker er på flukt, og Europa
opplever nå den største massefluktsituasjonen siden andre verdenskrig. Med bakgrunn i denne nye
situasjonen har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmodet Bærum kommune om å
bosette til sammen 350 flyktninger i 2022. Dette er en økning fra 65 bosettinger i 2022, jf.
kommunestyrets vedtak av 15.12.2021.
IMDi har derfor sendt en revidert anmodning om bosetting av flyktninger i Bærum kommune.
Tidligere behandling
Bosetting av flyktninger 2022 ble behandlet i kommunestyret 15.12.2021. Her ble det vedtatt å
bosette 65 flyktninger i 2022, hvorav fire enslige mindreårige. I tillegg ble det vedtatt å bosette
inntil 100 familiegjenforente.
Redegjørelse
I forbindelse med krigen i Ukraina melder IMDi om behov for økt kapasitet i bosettingsarbeidet. I
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anmodningsbrev datert 18.3.2022 (vedlagt), skriver de:
I Noreg er det stadig aukande innkomstar av ukrainske flyktningar. Det er vedteke at ukrainske
statsborgarar skal få mellombels, kollektivt vern. Dette er eit særskilt løyve i utlendingslova § 34 som
kan nyttast i ein massefluktsituasjon.
Denne ekstraordinære situasjonen gjer det naudsynt å auke kapasiteten for eit mogleg stort tal på
innkomstar av flyktningar til Noreg. Det er framleis uvisst kor stort behovet for busetting blir i år,
men det er venta at talet på ukrainske flyktningar aukar i vekene og månadane framover.
Det er i kommunane at flyktningane skal bu og få kvardagen attende. Talet på busettingsplassar i
kommunane, og kor raskt kommunane kan gjere desse tilgjengelege, er derfor heilt avgjerande.
IMDi oppmodar derfor alle kommunar i landet om å busette flyktningar i 2022.
Med bakgrunn i den nye situasjonen oppmodar IMDi derfor Bærum kommune om å busette til
saman 350 flyktningar i 2022. Det er ein auke frå 65 busettingsplassar i 2022. Inkludert i dette talet
er til saman 8 einslege mindreårige. Vi ber om at kommunen er fleksibel og kan busette einslege
mindreårige både under og over 15 år.
Vi oppfordrar dykk til å gjere vedtak i tråd med talet det er oppmoda om.
Vurdering
For å sikre beredskap ved behov for rask oppbygging av kapasitet for bosetting i kommunene
gjennomførte IMDi i uke 10 en administrativ kartlegging av kapasitet og tilgjengelighet i alle landets
kommuner. IMDi understrekte her at situasjonen var akutt, og at det var særlig viktig å kunne
bosette flyktninger raskt og på kort varsel. IMDi opplyser at den samlede tilbakemeldingen fra
kommunene tyder på at det er stor vilje til å bosette flyktninger i landets kommuner, men at det
planlegges for bosetting i Norge i enda større grad enn den samlede kapasiteten innmeldt fra
kommunene.
Bærums administrative vurdering ble i forbindelse med kartleggingen estimert til 300 ordinære
bosettinger, med tillegg av enslige mindreårige. Det ble i tillegg meldt at Bærum ved behov for å
avhjelpe med akutt innkvartering, kunne ha kapasitet til å bistå med ytterligere 400 plasser blant
annet ved å ta i bruk hotell og tomme sykehjem. Antallet var på nivå med våre nabokommuner
Drammen og Asker.
Anmodningen fra IMDi er dermed noe høyere enn det administrasjonen spilte inn.
Kommunedirektøren vurderer allikevel at de flyktningnære tjenestene har kapasitet til dette.
Bærum kommune har rigget disse som fleksible og dynamiske tjenester, noe som betyr at de kan
bygge opp og ned sin virksomhet i tråd med behov. Anmodningen berører en rekke av kommunens
tjenester. Her følger en kort vurdering på noen sentrale områder.
Bolig
Både kommunale og private boliger vil bli tatt i bruk i bosettingsarbeidet.
Husbanken melder at flyktninger fra Ukraina kan bosettes i ledige kommunalt disponerte boliger
som tidligere har vært benyttet til andre målgrupper, uten at dette vil medføre krav om
tilbakebetaling av tilskudd til Husbanken. Dette åpner også for bruk av omsorgsboliger til bosetting.
Kommunedirektøren vil understreke at tildeling av henholdsvis velferdsbolig og omsorgsbolig til
kommunens øvrige befolkning ikke blir nedprioritert som følge av dette.
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Det er kommet over 200 henvendelser til kommunen fra innbyggere som ønsker å bidra til å huse
flyktninger. I underkant av 50 selvstendige boenheter blir nå vurdert med tanke på at de skal ha
godkjente brann og rømningsveier samt en generell standard. Bruk av det private boligmarkedet vil
fortsatt være viktig under denne flyktningsituasjonen.
Når det gjelder tilgang på boliger har administrasjonen meldt IMDi om at det for tiden er få større
boenheter tilgjengelig.
Helse og oppvekst
IMDi opplyser at det særlig vil være kvinner, barn og eldre flyktninger som kommer fra Ukraina.
Nybosatte flyktninger skal ha en førstegangs helseundersøkelse. Det er videre oppfølging ift.
tuberkulosescreening, og for mange vil det være aktuelt få supplering av diverse vaksiner. De har
også rett på en fastlege i kommunen. Helsedirektoratet anbefaler ingen Covid screening ved
ankomst til Norge. Kommunedirektøren vurderer kapasiteten innenfor nåværende tjenester og
eventuelle behov for å styrke disse.
Oppvekst barnehage og oppvekst skole forbereder seg på økt kapasitet i mottaksklasser og for
helsesøstertjenesten, samt behov for barnehagetilbud.
Økonomi
Pr i dag er det de ordinære økonomiske mekanismene og tilskuddsordninger til kommunene, som
legges til grunn for bosettingsarbeidet; integreringstilskudd til kommunen, særskilte tilskudd til
enslige mindreårige og individuelle ekstratilskudd ved behov for sammenfattede tjenester.
Kommunedirektøren vil gjøre en nærmere beregning av vedtak om revidert anmodning og kommer
tilbake til dette i økonomimelding 1.
Frivillighet
Kommunen erfarer et stort frivillig engasjement i befolkningen. Det er avholdt et innledende møte
med frivillige organisasjoner og aktører for å kartlegge nærmere hvilke bidrag de ønsker og har
kapasitet til å kan bidra med. Flere er allerede engasjert, blant annet som vakter under
støttemarkeringen for Ukraina, som møtearrangør for et åpent møte for herboende berørte av
krigen, og som bistand i besiktigelsen av private husstander som tilbys kommunen i
bosettingsarbeidet.
Kommunedirektørens samlede vurdering er at Bærum kommune, sammen med Bærumssamfunnet,
er godt rustet til å bidra i bosettingsarbeidet av Ukrainske flyktninger i denne svært krevende
situasjonen. Kommunedirektøren tar i sitt forslag til vedtak ikke forbehold om familiegjenforente.

Vedlegg:
Anmodning fra IMDI datert 18.3.2022
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