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Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet finner på bakgrunn av signaler fra UDI at det ikke er aktuelt å opprette
kommunalt akuttmottak eller evt. flyktningemottak.

Bakgrunn for saken:
Formannskapet har bedt om en sak vedr. spørsmålet om kommunalt drevet akuttmottak for
asylsøkere ved masseankomster.
Saksutredning:
UDI har utarbeidet retningslinjer vedr. krav til innhold i midlertidig akuttinnkvartering for
flyktninger.
Botilbud skal være døgnbemannet og leverandøren (evt. kommunen) skal sørge for at alle
beboere har:




en seng å sove i, tilgang til låsbare bad og toalett, samt til fellesarealer for sosialt samvær
tilfredsstillende hygieniske boforhold og gratis tilgang til vask og tørk av klær
tilbud om servering av næringsrik, variert og tilstrekkelig mat, servert i kantine

Det skal være tilgjengelige bleier til barn og sanitetsbind til kvinner.
Det skal være min. 3 måltider pr. dag.
I nærmere dialog med UDI opplyses at døgnpris som betales fra UDI er fra kr 650-kr 750 pr.
beboer.
Akuttplasser er plasser som er raskt etablert i påvente av ordinære plasser i asylmottak. UDI
har med anbudsfrist i desember 2015 bedt om tilbud på 30000 ord. plasser i asylmottak, og
personer flyttes da fra akuttmottak til asylmottaksplasser.

Styret i Knutepunktet har hatt ønsker om å etablere et nytt interkommunalt desentralisert
mottak for asylsøkere. Søgne har tidligere inngått i et samarbeid med 3 andre kommuner
(Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand), med inntil 15 plasser. I nærmere dialog med
knutepunktkommunene har det vært et initiativ i forhold til UDI om felles kommunal drift av
fylktningemottak. Dette har UDI avvist bl.a. i forhold til innkjøpsregler, og kommet til at
kommuner og private da må inngi anbud. Kommunene har da lagt saken i bero. Flere private
aktører inngir ulike tilbud.
Hva er akuttinnkvartering?
Akuttinnkvartering er en midlertidig løsning for å sikre innkvartering til nyankomne
asylsøkere. Dette er nødvendig i en overgangsfase i påvente av nye mottak. UDI
inngår derfor avtaler om leie av overnattingssteder til dette formålet.
UDI ønsker god dialog med kommunene, og oppfordrer potensielle leverandører
av akuttinnkvartering til å gå i dialog med kommunene så tidlig som mulig. UDI inngår
kontrakt med leverandørene om akuttinnkvartering. Avtalene har i hovedsak varighet på to
måneder med mulighet for forlengelse.
Akuttinnkvarteringsstedene er underlagt UDI Regionkontor Øst som har
ansvar for alle personer i transitt. Alle akuttinnkvarteringsstedene er tilknyttet et konkret
transittmottak og følges opp med veiledning og hjelp til logistikk fra erfarne personer på
disse transittmottakene. I tillegg til Regionkontor Øst vil det regionkontoret hvor
akuttinnkvarteringsløsningen geografisk befinner seg, også ha tett dialog
med vertskommunene om disse plassene for å sikre at kommunene kan
håndtere sine forpliktelser best mulig
Lokalisering:
En mulig lokalisering kan være i Salemsveien og det må da vurderes evt. omregulering av
området på østsiden av veien. Det vil også måtte graves og tilrettelegges med vann/avløp osv.
Det vil være tekniske krav til bygningsutforming og brannsikkerhet.
En brakke koster ca. kr 250.000 + moms pr. stk. Anslagsvis vil det måtte investeres for ca.
kr 30 mill. + moms dersom en skal drive et akuttmottak med 100 personer. Fra
eiendomsenheten er anslått at brakker har begrenset levetid, og at restverdi etter 5-7 år vil være
liten. Årlige avskrivninger vil ved 6 års levetid utgjøre kr 4-5 mill. pr. år avhengig av
restverdien. I tillegg vil det påløpe rentekostnader av investert kapital. 2,5% rentekostnad vil i
snitt utgjøre ca. kr 400.000 pr. år.
Det kommer også tilbud fra brakkeriggeiere som har brukte brakkerigger for salg, og det må da
oftest tas raske beslutninger når tilbud innkommer.
Bemanning:
Bemanning med 1 i snitt i døgnet utgjør ca. 5,6 årsverk. Dersom en regner et snitt på 2 ansatte
gjennom døgnet, vil dette utgjøre ca. 11 årsverk. I tillegg må regnes et årsverk til
administrasjon. Årsverkskostnaden da utgjøre ca. 8,5 mill. pr. år inkl. trygd/pensjon. I tillegg
må kostøret beregnes til ca. kr 140 pr. døgn pr. person. Ved full kapasitetsutnyttelse vil
kostnadene pr. år utgjøre ca. kr 5,1 mill. Det må også medregnes driftskostnader til
oppvarming mv.
Ved full kapasitetsutnyttelse av de 100 plassene vil økonomien i å drifte et akuttmottak kunne
være følgende pr. år:
Inntekter
kr 700x100x365
Utgifter:
Kapitalkostnader
- kr 5 mill.

= kr 25,5 mill.

Bemanning
Kost
Strøm, øvrige driftskostn.
Sum utgifter

- « 8,5 mill.
- « 5 mill.
- « 2 mill.
kr 20,5 mill.

Ved 50% kapasitetsutnyttelse, vil inntekten bli redusert til ca. kr 12.750.000, mens utgiftene til
kapitalkostnader vil være det samme. Likeledes vil bemanning kunne reduseres noe. Kosten
vil kunne reduseres til ca. kr 2,5 mill. Utgiftene i sum vil da overstige inntektene.
I tillegg til ovennevnte, vil et akuttmottak forplikte kommunen i forhold til helseundersøkelser
og undervisningsopplegg når oppholdet varer utover en periode på 3 måneder. Likeledes vil
kommunen være forpliktet til å gi nødvendig helsehjelp til alle som oppholder seg i kommunen
fra ankomst.
Det er ikke mulig å forutse hvordan etterspørselen vil være i forhold til behov for akuttplasser.
Dette vil være avhengig av flyktningestrømmen og hvordan UDI kjøper plasser av ulike
leverandører. Kommunen vil også måtte bære risikoen i forhold til lav kapasitetsutnyttelse.

