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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune er positive til å bosette totalt 5 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014 – 2016. Det
forutsettes imidlertid at staten fortsetter å dekke de reelle kostandene ved tiltaket som tidligere.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune har et langtidsvedtak om å bosette 20 flyktninger pr. år i perioden 2013 – 2015 inkludert
familiegjenforening og enslige mindreårige flyktninger.
Kommunen har i brev fra IMDi 28.1.2014 blitt anmodet om å bosette totalt 5 enslige mindreårige flyktninger
pr. år i perioden 2014 – 2016 i tillegg til de flyktningene kommunen allerede har vedtatt å ta i mot.
Bakgrunnen for anmodningen fra IMDi er en nærmere vurdering av Søgne kommunes eksisterende tilbud for
enslige mindreårige der gode resultater og et helhetlig arbeid i kommunen er trukket frem.
Saksutredning:
I følge brev fra IMDi viser de siste prognosene at det er behov for å bosette over 11 000 flyktninger i kommunene
i 2014. Pr. 16. desember 2013 var det 4 500 bosettingsklare flyktninger i asylmottak som ventet på å bli bosatt i en
kommune.
Ut i fra behov for flere kommuneplasser og kommunens gode resultater har IMDis anmodet kommunen om å
bosette 15 enslige mindreårige flyktninger i 2014 – 2016. Søgne kommune tok i mot 5 enslige mindreårige gutter
fra Afghanistan i 2010. Guttene flyttet da inn i et nyopprettet bofellesskap. En flyttet etter noen måneder i et eget
tiltak. Guttene er i alderen 18 til 20 år. Alle guttene går 2. året på videregående skole og har foreløpig ingen planer
om å flytte fra kommunen.
Bosettingsarbeidet:
Å jobbe med enslige mindreårige flyktninger er en stor utfordring. De fleste har en tøff bakgrunn som følge av
krig og flukt og mange sliter derfor med komplekse traumer. Det tar lang tid å få et nyopprettet bofellesskap til å
bli et godt tilbud. Det krever bl.a. kunnskap om traumer, mye omsorg, vilje til å jobbe med egen utvikling og
holdninger samt en stor porsjon tålmodighet. Ansatte i Leireheia bofellesskap har fått opplæring gjennom et 2 årig
opplæringsprogram i regi av RVTS Sør (Regionalt senter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).
RVTS trekker i flere sammenhenger frem Søgnes arbeid med enslige mindreårige som et eksempel på god praksis
og implementering av kompetansehevingsprogrammet v/RVTS Sør.

Samarbeidspartnere:
Barnevern og skoleetaten er viktige samarbeidspartnere når det gjelder mottak av enslige mindreårige.
De som skal plasseres i kommunene vil være mellom 15 og 18 år. Man kan derfor se for seg at en eller flere vil
være i grunnskolealder, ca. 1 til 1 ½ år. Behov for ekstrahjelp vil avhenge av hvor lenge de har vært i Norge og
hvor mye skolegang de har fra før av. Uansett vil det være realistisk å tenke seg at de vil ha behov for mer hjelp
enn en norsk ungdom.
Økonomi:
Søgne kommune har i dag godt kvalifiserte ansatte som ønsker å jobbe i bofellesskapet med nye enslige
mindreårige. Pga. plass og utforming av huset vurderer vi at det ideelle antall beboere er 4. Ut i fra dette kan vi ta i
mot 3 i 2014 fra august 2014 og 1 i januar 2015 i bofellesskapet. Det legges videre opp til at 1 av de eldste
ungdommen skal bo på hybel.
Ut i fra beregninger med den nye refusjonsordningen hvor vi vil få dekket 80 % av refunderbare utgifter mot 100
% tidligere år vil inntektene bli lavere enn tidligere år. For å tilpasse seg de nye forutsetningene, er det satt opp et
budsjett med redusert bemanning. Med en slik bemanning kan kommunen ta i mot ungdommer fra 16 år og eldre
og de bør ikke ha for store behov for oppfølging. De ansatte vil få flere arbeidsoppgaver og skal også følge opp 1
på hybel.
Dersom kommunen tilpasser seg et lavere driftsutgiftsnivå (reduksjon med 1,5 stillinger) til ca. kr 4 mill. i
bemanningskostnader m.v., vil den statlige refusjonsordningen dekke 3,2 mill. av dette, dvs. at Søgne kommune
må dekke kr 800.000.
Særskilte tilskudd pr. enslig mindreårig økes på sin side fra kr 130.000 pr. år til kr 185.400 pr. år, dvs. at dette
økes med kr 272.500 for 5 beboere. Dette er tilskudd som skal dekke kostnadene til integrering, skoletilbud og
ekstrakostnader knyttet til enkeltpersoner m.v. Slik systemet fungerer, vil det være usikkerhet både knyttet til
inntektssiden og utgiftssiden. En må imidlertid anta at kommune over tid vil få en merkostand i størrelsesordenen
500 000 kroner pr. år i forhold til dagens situasjon.
En nedleggelse av bofellesskapet vil føre til overtallighet i forhold til 6,8 årsverk, og må da behandles i forhold til
vanlige arbeidsrettslige regler. Fra 2016 vil inntektene være kr 741.600 lavere enn i 2015, og vil forutsette mottak
av flere enslig mindreårige fra 2016 og/eller andre rimeligere driftsopplegg.

Rådmannens merknader:
Rådmannen legger til grunn at alle kommuner har et samfunnsansvar for og er i utgangspunktet positiv til mottak
av enslige mindreårige flykninger. Staten har imidlertid iverksatt en innstramning av tilskuddsordning, som vil gi
kommunen en økt kostnad på rundt 500 000 kroner pr. år dersom vi kun mottar personer over 16 år. Det må også
med de forutsetninger legges til grunn at de enslige mindreårige bor i bokollektiv i et par år, og deretter flytter på
hybel med tilsyn. Da det ikke er rom for å øke kostnadene innfor gjeldende budsjett uten at en strammer inn på
andre områder, kan ikke rådmannen anbefale at Søgne kommune tar imot flere enslige mindreårige flykninger
med mindre statlige myndigheter dekker de reelle kostnadene.
Vedlegg
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